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_________________________________________________________ 
 
Living Letter (2 liederen) 
 
Welkom & mededelingen 
 
1.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. 

 
Woorden om mee te beginnen 
 
Introductie thema 
 
2. Samenzang lied 723 (opw.) 
 Kom, volk van de  verrezen Heer, 
 zing je lied op blijde toon. 
 Kom, stem je hart en breng nu eer 
 aan de Morgenster, Gods Zoon. 
 Uit de schaduw tot zijn licht geleid, 
 richten wij ons hart op Hem, 
 die liefdevol zijn armen spreidt, 
 die ons als de zijnen kent. 
 refrein: 

 Wees blij, wees blij! 
 O kom, verheerlijk Hem! 
 Eén hart, één stem; 
 o Christus’ kerk wees blij! 
  
 Kom, wie al ’s morgens zingen kan 
 en wie worstelt in de nacht.  
 Wie spreekt van overwinningen 
 en wie nog op uitkomst wacht, 
 want zijn liefde houdt voor eeuwig stand, 
 zijn genade kent geen eind. 
 Zij volgen ons, ons leven lang, 
 geven hoop en zekerheid. (refr.) 
 
 Kom, jong en oud uit ieder land, 
 mannen, vrouwen, in geloof. 
 Ontvang nu uit zijn milde hand 
 de genade ons beloofd. 
 Over heel de wereld zingt zijn volk, 
 tot het einde van de tijd. 
 Als Hij verschijnt, zal onze God 
 alles in allen zijn! (refr. 2x) 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Spreuken 3 vers 5 t/m 10 
       1 Timotheüs 6 vers 17 t/m 19 
 
3. Samenzang lied 520 (opw.) 
 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
 leer mij U kennen in vreugde en smart. 
 Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
 wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  
 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
 dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
 U als mijn Vader en ik als uw kind 
 dat in uw armen geborgenheid vindt, 
  
 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
 maak mij tot machtige daden bereid. 
 Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
 wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
  
 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
 bij U te wonen is al wat ik wens, 
 met als beloning dat ik op U lijk; 
 Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
  
  



 
 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
 als ik daar kom in het licht van uw zon, 
 stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
 gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
  
 Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
 gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
     
Om over na te denken: vakantie, wat is dat? 
 
4. Samenzang lied 445 (opw.) 

 Bron van levend water, ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o heilig God en maak mij vrij 
 van elke situatie die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. 
 refrein: 

 Jezus, Jezus, Jezus. 
 Vader, Vader, Vader. 
 Geest van God, Geest van God, Geest van God. 
 
 Heer, U bent de Herder, die mij geneest. 
 Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest. 
 Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu. 
 Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U. (refr.) 
 

 Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest. 
 Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest. 
 Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd; 
 zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. (refr.) 
 

Om over na te denken: hoe wordt mijn vakantie  
            nog leuker? 
 
5. Samenzang lied 585 (opw) 

 Er is een dag, 
 waar al wat leeft al lang op wacht, 
 een dag van blijdschap, 
 als heel de schepping wordt bevrijd. 
 En op die dag, 
 dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
 die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. 
 refrein: 
 Spoedig zullen wij Hem zien 
 en voor altijd op Hem lijken 
 en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
 Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
 want wij zullen met Hem leven 
 in zijn nabijheid, voor altijd. 
 Amen, amen! 
  
 Er klinkt geschal, 
 wanneer de graven opengaan 
 en doden opstaan, 
 voor eeuwig levend door zijn kracht. 
 Hun aardse tent 
 wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
 de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. (refr.) 
 

 Dus kijk omhoog  
 en zie wat nog verborgen is, 
 maar wat beloofd is, 
 dat blijft in alle eeuwigheid. 
 En als je lijdt, 
 weet dat het maar voor even is. 
 Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. (refr.) 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en jeugdwerk) 
(tijden de inzameling zingt Living Letter 2 liederen) 

 
6. Samenzang lied 407 (opw.) 

 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.) 
 
Zegen 
 
Bij het verlaten van de kerk speelt Living Letter 
 
 
De eerstvolgende God & You(th) dienst is op 
zondag 30 september om 19.00 uur 
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