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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 3 juli 2022  
Voorganger: prop B. van Dieren 
Organist: Adriaan 
Thema: Waar God woont 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 797 (U roept ons samen) 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
 
Refrein  
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 
 
Refrein  
 
Votum en groet 

   Stil gebed 
 

Lofprijzing: OTH. 320 
Ik kom in uw heiligdom binnen, 
't voorhangsel ga ik voorbij. 
'k breng U mijn offer, een zoete geur, 
vrucht van wat U deed in mij. 
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 
't Gaat nu alleen om uw eer. 
't Reukwerk van mijn lofgezang 
stijgt op in uw woning. 
Ik kniel voor de troon van mijn Koning. 
Samen met mijn stem hef ik 
ook mijn handen op tot U, 
't loflied komt diep uit mijn hart. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal. 
 

 OTH. 326 :1 en 5 (Lof zij de Heer) 
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der 
ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige 
naam, 
looft al wat ademt de Here. 

 
5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam 
van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams 
kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
 Wetlezing 
 
 Psalm project 139  

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Wanneer ik mij geborgen dacht 
in 't vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 

 
Gebed 
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  LIEDERENBLAD 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: 1 Koningen 6 :11-19 
  en 1 Koningen 8 :6-13 

en Openbaring 21 :1-4 (NBV) 
 
Kindermoment 
 
Lied 249 :1 en 3 (LB1973) 
1.Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
3.Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Kinderlied van A tot Z 
A van Almachtig, B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar, E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus, K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 

 
M van Messias, N is van Ned’rig 
O is van Opstanding, P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en, S is van Schild 

 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 

 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek, Verlosser is V 
W is de Weg, X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God 
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
Verkondiging: Waar God woont 
 
OTH. 134 (De wind steekt op) 
1.Als de hemel openbreekt, 
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 

 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 
[refrein] 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 

 
2.Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
[refrein] 

 
Harry Raaphorst vertelt iets over zijn 
evangelische voettocht in Spanje 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Synagoge (Harderwijk) 
2e Kerk en eredienst 
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  LIEDERENBLAD 
Slotlied: NP. Berijming 67 :2  
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 

Zegen  

 

 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


