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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Dhr Arnold van Heusen 
Ouderling van dienst: René Spaargaren 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep: Checkin Worship 

 
Orgelspel 
 
Voor de dienst: Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
Welkom 
 
Lied gezang 247 
1    
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maak een wat is verdeeld. 



2    
Wij zijn in Hem gedoopt 
hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar.
3    
De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
Bemoediging en groet 
 
Opwekking 228 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
om U te loven, o Heer. 
Eer aan de Vader,          ) 
eer aan de Zoon,            )2x 
eer aan de heil'ge Geest, ) 
de Drie-In-Een.             ) 
 
Halleluja, halleluja,halleluja, halleluja. 
 
Met open armen 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 



Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Opwekking 766 
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 
 
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 
 
  



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 
 
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 
Gebed 
 
Lezen  Ezechiël 36 : 25 – 27 

Handeling 8:9-24 
 
Gezang 437 
1    
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2    
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt.
  



3    
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Overdenking 
 
Hemelhoog 570 
1 
Bron van licht en leven, 
Wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig. 
Heer, wij danken U. 
 
Refrein: 
Laat de zon van uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven; 
En wij zien U in uw heerlijkheid, 
Halleluja. 
2 
U bent onze Vader, 
Wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 
 
3 
U bent onze Koning, 
Wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 
Gebeden 
 
Evangelische Liedbundel 392 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
Riep Hij ons tot leven. 
Om een open brief te zijn, 
Door Hemzelf geschreven. 
 



Sprekend van zijn daden, 
Door zijn hand geleid. 
Tekenen van genade, 
Tot zijn eer en heerlijkheid. 
Tot zijn eer en heerlijkheid.  
 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
Delen wij zijn lijden. 
Tranen die de grens van tijd 
En ruimte overschrijden. 
 
Wat door Hem volbracht is, 
Sterkt ons in de strijd. 
Vult ons met verwachting, 
Tot zijn eer en heerlijkheid.  
Tot zijn eer en heerlijkheid. 
 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
Scherpt Hij onze zwaarden. 
Woorden van het koninkrijk, 
Dat Hij brengt op aarde. 
 
Al wat was gebonden, 
Wordt door Hem bevrijd. 
Zo zijn wij gezonden, 
Tot zijn eer en heerlijkheid. 
Tot zijn eer en heerlijkheid. 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 


