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Living Letter: (intro) 
 
1. Samenzang: Lied 40, 1 en 3 (opw.) 
 Zoekt eerst het koninkrijk van God 
 en zijn gerechtigheid, 
 en dit alles krijgt u bovendien. 
 Hallelu, halleluja. 
 refrein: 
 Halleluja, halleluja, halleluja, 
 hallelu, halleluja. 
 
 Bidt en u zal gegeven zijn, 
 zoekt en gij zult het zien, 
 klopt en de deur zal voor u opengaan. 
 Hallelu, halleluja. (refr.) 
  
Mededelingen kerkenraad 
 
2. Samenzang Lied 167 (opw.) 
 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. 
 
 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 uw Geest die mij doet zeggen: 
 Jezus Christus is de Heer! 
 
Een speciaal welkom 
 
3. Samenzang lied 481 (opw.) 
 Ik aanbid U (Ik aanbid U) 
 met heel mijn hart (met heel mijn hart). 
 Ik verhoog U (ik verhoog U) 
 met al mijn kracht (al mijn kracht). 
 
 Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U), 
 wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent). 
 Heer, ik volg U (Heer, ik volg U), 
 wil gaan waar U zendt (waar U zendt). 
 refrein: 
 Heer, ik geef U mijn aanbidding, 
 Heer, ik geef U al mijn dank en eer. 
 U alleen wil ik aanbidden, 
 U alleen komt toe mijn dank en eer. 
 

 Heer, ik dien U (Heer, ik dien U), 
 en buig voor U neer (en buig voor U neer), 
 geef mijn leven (geef mijn leven), 
 want U bent mijn Heer (U bent Heer). 
 
 Ik vertrouw U (Ik vertrouw U), 
 Vader en Zoon (Vader en Zoon), 
 hef mijn ogen (hef mijn ogen) 
 op naar uw troon (naar uw troon). 
 
-Living Letter 
-Gebed 
-Introductiefilm 
 
4. 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. 
 
Bijbellezing: Lucas 11, 1-4 
 
PREEK  
 
5. 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 2x zingen 

 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. 
 
Gebedstocht 
 
6.Samenzang lied 1006 (nw.ldb.) 

 Onze Vader in de hemel, 
 U staat zorgzaam om ons heen. 
 Geef dat alle mensen weten: 
 zoals U is er maar één. 
 Doe ons telkens weer geloven 
 in een wereld zonder pijn, 
 in uw rijk dat eens zal komen 
 en dat soms te zien kan zijn. 
 
 Help ons samen goed te leven 
 en te doen wat U graag wilt. 
 Geef ons elke dag te eten 
 tot de honger is gestild. 
 En vergeef ons wat we fout doen, 
 net als wij niet blijven staan 
 bij de fouten van een ander, 
 maar weer samen verder gaan. 
 
 Help ons om te zien wat goed is 
 en wat slecht is, boos of naar. 
 Geef dat wij het juiste kiezen, 
 dat we goed zijn voor elkaar. 
 
 Onze Vader, wij geloven, 
 dat U onze wereld leidt. 
 Met uw licht helpt U ons verder. 
 Hier en nu en straks. Altijd. 
 Amen. Amen. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte (Gemeente en Jeugdwerk) 
 
 

7. Samenzang lied 404 (opw.) 
 Wij gaan op weg met brandend hart, 
 met een gebed bij elke stap. 
 Het lied van hoop klinkt door de landen, 
 zingend van de nieuwe dag. 
 
 Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
 brandt deze vlam, verlicht ons land. 
 Mensen wachten, harten smachten 
 naar een liefde die verwarmt. 
 refrein: 

 Laat de vlam weer branden, 
 als een helder baken; 
 als heraut van 't morgenuur. 
 Laat het lied weer sprank'len, 
 laat de liefde branden, 
 als een vuur, als een vuur. 
 
 De liefde roept, de waarheid spreekt; 
 dat is de kracht waarmee wij gaan, 
 om hen die vallen, hen die wank'len 
 op te vangen in uw naam. (refr.) 
 
Zegen 
 
8. Samenzang lied 416 (nw.ldb.) 

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 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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