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Muziek 
 
Samenzang lied 623 (opw.) 

 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. 
 Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest. 
 Laat het huis gevuld zijn 
 met het brood van eeuwig leven. 
 Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 
 Want ik wil komen met mijn Geest 
 en doorwaaien heel het huis. 
 Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon. 
 Laat mijn leven in je zijn, 
 Ik maak je heilig, puur en rein. 
 Laat het levend water stromen door je heen. 
 
 Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
 Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 
 Laat het huis gekleurd zijn 
 door het bloed van uw Zoon Jezus. 
 Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 
 Want U wilt komen met uw Geest 
 en doorwaaien heel het huis. 
 U wilt het maken tot een tempel waar U woont. 
 Laat uw leven in ons zijn,maak ons heilig puur en rein. 
 Laat het levend water stromen door ons heen. 
 
 Heer, wij roepen tot U: ‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
 Wij verlangen naar echtheid;  
 bewerk het diep in ons hart. 
 onderstaand couplet wordt 2x gezongen 

 Heer, wees welkom met uw Geest 
 en doorwaai nu heel het huis. 
 Kom en maak het tot een tempel waar U woont. 
 Laat uw leven  in ons zijn, 
 maak ons heilig, puur en rein. 
 Laat het levend water stromen door ons heen. 
 
 

 
Samenzang lied 374 (ev.ldb.)  

 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring 
 de wereld zie die U hebt voortgebracht, 
 het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
 heel dit heelal, dat vol is van uw kracht, 
 refrein: 

 dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:   
 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.      
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:   
 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!     
 
 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
 tot in de dood gegaan is als een Lam, 
 sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen, 
 en aan het kruis mijn zonde op zich nam. (refr.) 
 

 Als Christus komt met majesteit en luister, 
 brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
 Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 
 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. (refr.) 

 
Woord van welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied 488 (opw.) 
 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, 
 als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan Uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 
 refrein: 
 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
 dan zweef ik op de wind,  gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien 
 en uw liefde voelen,  diep in mij. 
 En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
 en elke dag mag leven  
 door de kracht van uw liefde. (refr.2x) 



 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 

LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 
 
Samenzang lied 376, 1 en 2 (ev.ldb.) 

 Abba, Vader, U alleen,  
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart,  
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
 U laat nooit alleen. 
 Abba, Vader, U alleen,  
 U behoor ik toe. 
 
 Abba, Vader, laat mij zijn,  
 slechts voor U alleen. 
 Dat mijn wil voor eeuwig  
 zij d'uwe en anders geen 
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
 Laat mij nimmer gaan. 
 Abba, Vader, laat mij zijn,  
 slechts van U alleen. 
 
Samenzang lied 811 (opw.) 
 Was mij witter dan sneeuw,  
 was mij schoon van mijn schuld. 
 Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
 Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 
 Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
 
 Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 
 Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
  
 Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 
 Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
 Was mij witter dan sneeuw, 
 maak mij sterk door Uw Geest. 
 Schep een zuiver hart diep in mij. 
 Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer geneest. 
 Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
 onderstaande regels 2x zingen 

 Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 
 Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
 Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 
 Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
 Was mij witter dan sneeuw, 
 was mij schoon van mijn schuld. 
 Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
 Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 
 Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 

Bijbellezing: Lucas 15 vers 11 t/m 24 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied 599 (opw.) 
 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
 Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
 Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 refrein: 

 Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
 Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
 Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
 
 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. (refr.2x) 
 
 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (gemeente en rente & aflossing) 
 
Samenzang lied 542, 1e couplet 2x (opw.) 

 God van trouw, U verandert nooit, 
 Eeuwige,  U mijn vredevorst. 
 Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. 
 Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. 
 U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
 U richt mij op wanneer ik val. 
 Dwars door de storm bent U Heer, het anker; 
 ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
 U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
 U richt mij op wanneer ik val. 
 Dwars door de storm bent U Heer, het anker; 
 ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


