
Liturgie zondag 7 juni 

Lied voor de dienst: Gezang 51: 1, 3 

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom en ik kom, 

  want mijn leven is onder de macht gesteld 

  van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

  en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

 

Welkom 

Intochtslied: ELB 364 

1. Heerlijk is uw Naam, 

  heerlijk is uw Naam. 

  Hoog verheven en vol van kracht, 

  heerlijk is uw Naam. 

  Jezus, Jezus, 

  heerlijk is uw Naam. 

 

3. Waardig bent U, Heer, 

  waardig bent U, Heer, 

  alle macht en heerlijkheid, 

  alle lof en eer. 

  Jezus, Jezus, 

  waardig bent U, Heer. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: ELB 186a 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 

  door dit leven aan uw hand. 

  Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

  wees mijn gids in ’t barre land. 

  Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 

  vul mij met uw Geest steeds meer. 

  Vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

3. Laat door mij uw levend water 

  vloeien als een klare stroom. 

  O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

  dat uw Geest over allen koom’. 

  Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

  kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

  Kom, Heer Jezus, in uw kracht.  

 

 

 

 

 

 

3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 

  ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

  en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

  en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

 

 

 

2. Heilig Lam van God, 

  heilig Lam van God, 

  dat de zonde der wereld droeg. 

  Heilig Lam van God. 

  Jezus, Jezus, 

  heilig Lam van God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 

  sprekend van U meer en meer. 

  Leid mij steeds door uwe liefde, 

  groeiend naar uw beeld o Heer. 

  Brood des levens, brood des hemels, 

  voed mij dat ik groei naar U. 

  Voed mij dat ik groei naar U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebed 

 

Woord voor ons leven 

 

Zingen: Psalm 65: 1, 2 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 

  in uw verheven oord. 

  Wij zullen ons naar Sion keren 

  waar Gij ons bidden hoort. 

  Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

  tot U komt al wat leeft, 

  tot U, o redder uit ellende, 

  die alle schuld vergeeft. 

 

KND Lied: ELB 459: 1, 2 

1. Lees je bijbel, bid elke dag 

  bid elke dag, bid elke dag 

  Lees je bijbel, bid elke dag, 

  dat je groeien mag. 

  dat je groeien mag, 

  dat je groeien mag. 

  Lees je bijbel, bid elke dag, 

  dat je groeien mag. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 37 tot hoofdstuk 3 

NBV 

 

Zingen: Opwekking 689 

1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord,   

dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.   

Zaai uw woord, plant het diep in ons,   

en verander ons naar uw evenbeeld,   

zodat Christus licht in ons zichtbaar is,   

onze daden maakt tot getuigenis.   

Spreek, o Heer, en voltooi in ons,   

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.    

 

3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,   

laat de diepten zien van uw plan met ons.   

Woord dat klonk voor de tijd begon,   

onze vaste grond tot in eeuwigheid.   

Uw genade geeft ons de zekerheid:   

al wat U belooft, 

wordt eens werk'lijkheid.    

 

 

 

 

 

 

 

2. Zalig wie door U uitverkoren 

  mag wonen in uw hof, 

  hoezeer hij door zijn schuld verloren 

  terneerlag in het stof. 

  Wij worden door U begenadigd 

  die heilig zijt en goed. 

  Gij die ons in uw huis verzadigt 

  met alle overvloed. 

 

 

2. Read your bible, pray every day, 

  pray every day, pray every day. 

  Read your bible, pray every day, 

  if you want to grow, 

  if you want to grow, 

  if you want to grow. 

  Read your bible, pray every day, 

  if you want to grow. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,   

echte need'righeid en gehoorzaamheid.   

Toets ons hart en ons denken nu,   

in het heilig vuur van uw zuiverheid.   

In geloof zien wij dan uw majesteit,   

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.   

Woord van hoop, dat ons leven deed,  

overwinning geeft over ongeloof.    

 

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,   

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.   

Uw genade geeft ons de zekerheid:   

al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.   

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,  

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.   

 

Spreek, o Heer, en voltooi in ons   

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 



 

Verkondiging 

 

Zingen: Heer U bent mijn leven 

1. Heer, u bent mijn leven,  

de grond waarop ik sta. 

   Heer, U bent mijn weg,  

de waarheid die mij leidt. 

   Uw woord is het pad,  

de weg waarop ik ga, 

   zolang U mij adem geeft,  

zolang als ik besta. 

   Ik zal niet meer vrezen, 

want U bent bij mij. 

   Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

Formulier Avondmaal 

 

Zingen: NLB 939: 1, 2 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,      

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.      

Door golven heen, door storm en nacht,      

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.      

Uw vrede diep, Uw liefde groot,      

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.      

Mijn vaste rots, mijn fundament,      

U bent de grond waarop ik sta. 

 

Gebed 

 

Viering 

 

Zingen: ELB 371: 1, 2 

1. Mijn Jezus, ik hou van U,  

ik noem U mijn Vriend,    

want U nam de straf op U  

die ik had verdiend.    

De grote Verlosser,  

mijn Redder bent U;    

'k Heb van U gehouden,  

maar nooit zoveel als nu. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Heer, U bent mijn kracht, 

  de Rots waarop ik bouw. 

  Heer, U bent mijn waarheid, 

  de vrede van mijn hart. 

  En niets in dit leven 

  Zal ons scheiden, Heer; 

  zo weet ik mij veilig, 

  want uw hand laat mij nooit los. 

  Van wat ik misdaan heb, 

  heeft U mij bevrijd 

  en in uw vergeving leef ik nu. 

 

 

 

 

2. U werd een mens, U daalde neer     

  in onze pijn en schuld en strijd.      

  U droeg de last, verrezen Heer      

       die ons van elke vloek bevrijdt:      

U sloeg de zonden aan het kruis      

      en brengt ons bij de Vader thuis;      

want door uw bloed, uw levenskracht     

komen wij vrij voor God te staan.  

 

 

 

 

 

 

2. Mijn Jezus, ik houd van U,  

want U hield van mij,   

toen U aan het kruis hing,  

een wond in uw zij.   

Voor mij de genade,  

een doornenkroon voor U;   

‘k heb van U gehouden,  

maar nooit zoveel al nu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: ELB 371: 4 

4. Als ik in uw glorie,  

uw eeuwigheid kom,    

dan buig ik mij voor U, 

in uw heiligdom.   

Gekroond met uw heerlijkheid,  

zal 'k zingen voor U:   

‘k Heb van U gehouden,  

maar nooit zoveel als nu. 

maar nooit zoveel als nu. 

 

Gebeden 

 

Slotlied: Opwekking 770 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben en ‘Ik zal er zijn’.     

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,  

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!   

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.     

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.   

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:   

dan droogt U mijn tranen,  

U noemt zelfs mijn naam.   

U blijft bij mij Jezus,  

laat mij niet gaan.    

  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:   

Uw  naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.     

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.   

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer  

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.     

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.   

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:   

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn.   

Uw naam is ‘Ik ben’ en Ik zal er zijn’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zegen 

 

Zingen: Gezang 456: 3 

3. Amen, amen, amen! 

 Dat wij niet beschamen 

 Jezus Christus onze Heer, 

 amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Collecten 

1. Onderhoud gebouwen 

2. Kerk 

3. Operatie Mobilisatie - Logos Hope 

 

 


