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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 10 juli 2022  
Voorganger: Ds. F. van Velzen 
Organist:  
Thema: “De Geest en gewone gemeenteleden” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 170 :1, 3 en 4 (2017) 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3.Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

  
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Votum en groet 
    
Stil gebed 
 
Lofprijzing: Opwek.815  
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
 
Want alles is door U,  
en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Psalm 84 :1 en 4 (NPB) 
1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER! 
Verlangend vraag ik telkens weer 
daar uw nabijheid te ervaren. 
In de beschutting van uw huis 
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: 
zij nestelen bij uw altaren. 
Gelukkig wie daar dag aan dag 
bij U woont en U prijzen mag. 
 

4. De HEER, die ons bescherming biedt, 
ontzegt zijn goede gaven niet 
aan wie op Hem hun leven richten. 
Genade geeft Hij hun altijd; 
zij delen in zijn heerlijkheid. 
Hij zal hen als een zon verlichten. 
Heer van de hoogste legermacht, 
gelukkig is wie U verwacht. 

 
Wetlezing 

 
Toekomst vol van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 

 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
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  LIEDERENBLAD 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Handelingen 2 :16-21 en 41 -47  
 
Kindermoment 
 
Psalm 51 :5 (NB) 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem  mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Thema: ‘De Geest en gewone gemeenteleden’ 

 
Lied 242 :3 en 7 (LB1973) 
3.In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
7.Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Joh. de H. 928 
1.Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wil u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 
2.Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Zegen  

 

 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


