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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
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Opwekking 689 
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. 
 
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, 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. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
  



Begin  
Aansteken Paaskaars 
Welkom  
Zingen: Aanvangspsalm: Psalm 24:1,2,3     
1    
De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
2    
Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
3    
God is hem zegenrijk nabij, 
in 't recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
  
Stil gebed – Woord van afhankelijkheid – Groet 
 
Vanuit onze wereld naderen we tot God 
 ‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, 
maar heil hem die de wet bewaart.’ – Spreuken 29:18 (NBG-1951) 
 
Openbaring en verwildering …?! – inleidende woorden 
 
Lezing: Galaten 5:19-24 (NBG-1951) 
 
Gebed om openbaring (voor ons hart en leven) en vergeving  
  



Zingen: Opwekking 350 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
Buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
Klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons, 
Die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
Neem ons in uw liefde aan. 
 
Vader, in dit uur der waarheid, 
Keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
Maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
Geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
Dat wij uw naam verhogen Heer. 
Dat wij uw naam verhogen Heer. 
 
Zingen: Gezang (LB) 487:1,2   
1    
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
2    
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
  



Gods Woord als Zijn openbaring voor ons 
Kindermoment 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Lezing: Psalm 11 en Spreuken 4:18-23 (NBG-1951) 
 
Zingen: Gezang (LB) 457:1,3 
1    
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
3    
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 
 
Zingen: Opwekking 496 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Adonai, Elohim, tz'vaoth, 
Adonai, Elohim, tz'vaoth, 
 
Asher hayah 
V'hoveh v'yavo! 
Asher hayah 
V'hoveh v'yavo! 
 
Heilig, Heilig Heilig 
Heilig, Heilig, heilig, 
Is de Heer onze God, de Almachtige, 
Is de Heer onze God, de Almachtige. 
 
Die was en Die is 
En Die komen zal, 
Die was en Die is, 
En Die komen zal. 



Verkondiging: Openbaring en verwildering … !? 
 
Zingen: Opwekking 539 – Kom nu is de tijd … 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
 
Gebeden  
 
Lofprijzing, dank, voorbeden. 
 
Gezegend onderweg 
 
Zingen: Gezang (LB) 477:1,2 – Geest van hierboven  
1    
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
  



2    
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Zegen 
 
(Inzameling bij uitgang) 
 


