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- Voor de dienst: ‘Father, we love you’ (NLB 875) 
- Woord van welkom 
 
- Intochtslied: Psalm  84: 1, 4, 6 (staande)   
 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
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vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna we zingen:   
Lied  416: 4 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied: God to enfold you / God zal je behoeden (NLB 
426, staande) 
WelcomeSingers: Engelse tekst; allen: Nederlandse 
tekst  
 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je behoeden, Christus je voeden,  
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenk je warmte, geneest en omarmt je, 
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welzalig die op U vertrouwt. 
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
- Zingen: Create in me a clean heart (NLB 51b) 
WelcomeSingers: 1x, allen: 1x 
 
Create in me a clean heart, O God, 
And renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, O God, 
And renew a right spirit within me. 
Cast me not away from Thy presence; 
Take not Thy holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation; 
And renew a right spirit within me.  
 
- Gebed 
 
- Zingen: Wat hou ik van Uw huis (NLB 84a)  
WelcomeSingers: couplet 1, 2, allen: couplet 3, 4, 5 
 
1. 2. Wat hou ik van Uw huis,  
Heer van de hemelse legers 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 
2. Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
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3. Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn,  
zelfs in de dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.  
 
4. Ach hoor en kijk naar mij,  
Heer van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dicht bij U. 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent 
 
5. De Heer beveiligt ons,  
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
- Woord van geloof 
 
- Zingen: Liefde, eenmaal uitgesproken (NLB 791) 
WelcomeSingers: couplet 1, 3, 5; allen: couplet 2, 4, 6  
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw Woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
2. Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
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   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
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Gods heil doormeten mogen. 
Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 
al gaat zij verre het verstand te boven. 
Wij zullen tot de volle wasdom komen 
in Gods verheven naam. 
 
Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt, 
zij heerlijkheid en glorie 
in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 
 
- Verkondiging:  ‘Saomewaarke keu je maarke’ 
 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 
218) 
 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
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laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf!  
 
- Lunters signaal   
  
- Zingen: Liefde 
WelcomeSingers: 1, 2, 3; allen: 4, 5 en 6  
 
1.  Kon ik alle talen spreken,  
stemden engelen mijn tong,  
mocht de liefde mij ontbreken,  
ik zou galmen als een gong. 
 
2. Had ik gaven van profeten,  
droeg mijn wijngaard goede vrucht,  
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wist ik al wat is te weten,  
zonder liefde blies ik lucht.  
 
3. Was ik gul, onovertroffen,  
bracht ik wonderen teweeg,  
gaf mijn eigen lijf als offer,  
zonder liefde bleef het leeg. 
 
4. Liefde heeft een lange adem,  
is niet praalziek, niet jaloers;  
zij kent woorden van genade,  
spreekt verwijtend noch platvloers. 
 
5. Liefde is niet zelfgenoegzaam,  
zij vergeldt geen kwaad met kwaad;  
zoekt waarachtig en behoedzaam  
naar een ander lied dan haat. 
 
6. Alles weet ze, alles draagt ze,  
alles hoopt ze vroeg of laat,  
tegen alles in volhardt ze,  
tot het uiterste in staat. 
 
- De Bijbel open: Efeziërs 3 : 14-19 
 
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de 
vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op 
aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke 
wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw 
hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde 
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van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat 
u zult volstromen met Gods volkomenheid. 
 
- Zingen:  
'k Heb je lief met de liefde van de Heer (Opwekking 69) 
WelcomeSingers; 1x,.allen 1x 
 
'k Heb je lief met de liefde van de Heer. 
'k Heb je lief met de liefde van de Heer. 
Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. 
'k Heb je lief met de liefde van de Heer. 
 
- De Bijbel open: Efeziërs 3 : 20-21 
20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij 
machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of 
denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in 
Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
- Zingen: Nu bidden wij met ootmoed en ontzag,  
Gezang 95 (Liedboek voor de kerken 1973). 

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 
 
Dan zullen wij met alle heilgen saam 
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 
en hoogte en diepte, lengte en breedte van 


