
1 
 

Liturgie 3 februari 2019 

Votum en groet 

 

Zingen Gezang 477 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, 
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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! 

 

Zingen Hemelhoog 23 Wat hou ik van Uw huis  
 
Wat hou ik van Uw huis 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
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dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van uw huis! 

 

Zingen Hemelhoog 354b Mighty to save 

 

Everyone needs compassion 

A love that's never failing 

Let mercy fall on me 

Everyone needs forgiveness 

The kindness of a Saviour 

The hope of nations 

 

Saviour, He can move the mountains 

My God is mighty to save 

He is mighty to save 

Forever Author of Salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 

 

So take me as You find me 

All my fears and failures 

Fill my life again 

I give my life to follow 

Everything that I believe in 

Now I surrender 
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Saviour, He can move the mountains 

My God is mighty to save 

He is mighty to save 

Forever Author of Salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 

 

Shine your light and let the whole world see 

We're singing for the glory of the risen king Jesus [2x] 

 

Saviour, He can move the mountains 

My God is mighty to save 

He is mighty to save 

Forever Author of Salvation 

He rose and conquered the grave 

Jesus conquered the grave 

 

Wetslezing  

 

Gebed 

  

Zingen Hemelhoog 327 Diep, diep, diep als de zee 
 
Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 
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Zingen Psalm 43: 2   

 

2.  Heer, zend uw licht; laat mij ervaren 

dat U mij naar uw woning leidt. 

Wanneer ik sta voor uw altaren, 

zal ik u prijzen bij de snaren; 

dan klinkt mijn zang vol dankbaarheid 

voor U die mij verblijdt. 

 

Schriftlezing uit Ef. 1: 17 - 19  

 
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons 

in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen 

heeft gezegend. 
4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, 

ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,5en hij 

heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus 

zijn kinderen te worden,6tot eer van de grootheid van Gods genade, 

ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 
7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, 

dankzij de rijke genade8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij 

heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht9-10dit mysterie onthuld: zijn 

voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te 

verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder 

één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 
11In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, 

ons de bestemming toebedeeld12om vanaf het begin onze hoop te 

vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 
13In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het 

evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met 

het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is14als voorschot op 

onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen 

worden, tot eer van Gods grootheid. 
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15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de 

Heer, en over uw liefde voor alle heiligen,16dank ik God onophoudelijk 

voor u en noem ik u in mijn gebeden.17Moge de God van onze Heer 

Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht 

schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.18Moge uw 

hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u 

geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen 

ontvangen,19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van 

Gods macht is voor ons die geloven.20Die macht was ook werkzaam in 

Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen 

een plaats gaf aan zijn rechterhand,21hoog boven alle hemelse vorsten 

en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd 

wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.22Hij 

heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles 

aangesteld, voor de kerk,23die zijn lichaam is, de volheid van hem die 

alles in allen vervult. 

 

Preek 

 

Gebed  

 

Zingen Hemelhoog 482 Klein gloria  

 

Glorie aan God, onze Vader. 

Glorie aan Christus onze Heer. 

Glorie aan de Geest van genade. 

Drieënig God aan U de eer! 

 

Wij eren de Naam van onze God, 

die van het begin en voor altijd geprezen wordt. 

Geprezen is uw naam. 

Geprezen is uw naam! 

Amen 
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Collecte voor International Justice Mission en EvTA 

 

Zingen Hemelhoog 347a Jezus alleen  

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 

Dwars door het duister van de nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 

Mijn vaste grond, mijn fundament; 

dankzij zijn liefde leef ik nu. 

   

Jezus alleen werd mens als wij; 

          klein als een kind, in kwetsbaarheid. 

          Oneindig veel hield Hij van mij, 

          leed om mijn ongerechtigheid. 

En door zijn offer werd ik vrij, 

Hij droeg mijn straf, 

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij; 

dankzij zijn sterven leef ik nu. 

  

Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd vervuld: 

Jezus, de Heer is opgestaan! 

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd 

Ik leef in Hem en Hij in mij; 

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
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Geen levensangst, geen stervensnood; 

dat is de kracht, waar ik in sta. 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

  

Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 

in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

Zegen 

 


