
Liturgie Zondag 7 september ‘13 

Middagdienst Startzondag 

 

Opwekking 507 

't Is goed om U te ontmoeten, 

met uw kinderen U te prijzen. 

U geeft mij vrolijkheid, Heer; 

‘k zing een lied en geef U eer. 

't Is goed om U te ontmoeten, 

met uw kinderen U te prijzen. 

U geeft mij vrolijkheid, Heer; 

‘k zing een lied en geef U eer. 

  

U laat mijn voeten dansen, 

U vult mij met uw lied; 

U geeft mij reden voor een feest, 

een feest. 

  

't Is goed om U te ontmoeten, 

met uw kinderen U te prijzen. 

U geeft mij vrolijkheid, Heer; 

‘k zing een lied 

‘k zing een lied 

‘k zing een lied 

en geef U eer. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Gezang 21 vers 1 en 7 (LvdK) 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Opwekking 427 

Maak mij rein voor U 

als gelouterd goud, 

en zuiver zilver. 

Laat mij zijn voor U 

als gelouterd goud; 

puur goud. 

 

Dwars door het vuur 

maakt U mij rein en puur. 

Ik strek mij uit, Jezus, 

naar meer van uw Geest 

en uw heiligheid. 

Ja, ik besluit, Jezus, 

een dienstknecht te zijn 

van U, mijn Meester, 

steeds tot uw wil bereid. 

 

Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon, 

vergeef mijn zonden. 

Laat mij zijn voor U, 

zuiver als uw Zoon; 

heilig mij. 

 

Gebed 

Inleiding op de schriftlezing over Timotheüs door 

Jeroen Fissering 

 

Schriftlezing: 1 Timotheüs 4 vers 11 t/m 16 (HSV) 

11 Beveel deze dingen en onderwijs ze. 

12 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige 

leeftijd,  maar wees een voorbeeld voor de 

gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in 

geloof en in reinheid. 

13 Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, 

met het onderwijzen, totdat ik kom. 

14 Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en 

die u gegeven is door profetie, met handoplegging 

door de raad van ouderlingen. 

15 Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw 

vorderingen op elk gebied openbaar worden. 

16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. 

Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf 

behouden als hen die u horen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luister/meezinglied door combo: 

Build your Kingdom here (= Opwekking 769) 

"Build Your Kingdom Here" 

 

Come set Your rule and reign in our hearts again. 

Increase in us we pray. Unveil why we're made. 

Come set our hearts ablaze with hope like wildfire in 

our very souls. 

Holy Spirit, come invade us now. 

We are Your church. We need Your power in us. 

 

We seek Your kingdom first. We hunger and we thirst. 

Refuse to waste our lives for You're our joy and prize. 

To see the captive hearts released. 

The hurt, the sick, the poor at peace. 

We lay down our lives for Heaven's cause. 

 

We are Your church. We pray revive this earth. 

 

Build Your kingdom here. Let the darkness fear. 

Show Your mighty hand. Heal our streets and land. 

Set Your church on fire. Win this nation back. 

Change the atmosphere. Build Your kingdom here. 

We pray. 

 

Unleash Your kingdom's power reaching the near and 

far. 

No force of Hell can stop Your beauty changing hearts. 

You made us for much more than this! 

Awake the kingdom seed in us! 

Fill us with the strength and love of Christ. 

We are Your church. We are the hope on earth. 

 

Build Your kingdom here. Let the darkness fear. 

Show Your mighty hand. Heal our streets and land. 

Set Your church on fire. Win this nation back. 

Change the atmosphere. Build Your kingdom here. 

We pray. 

Nederlandse vertaling 

Build your Kingdom here (= Opwekking 769) 

 

 

Bouw Uw koninkrijk hier. Kom geef ons uw wet en 

regeer opnieuw in onze harten. 

Groei in ons, dat bidden wij. Onthul waarom we 

gemaakt zijn. Kom , vul ons hart met hoop als een 

vlammend vuur in onze ziel. 

Heilige Geest, kom., vul ons nu. 

Wij bidden. Wij zijn uw kerk. Wij hebben Uw kracht in 

ons nodig. 

 

We zoeken eerst Uw Koninkrijk 

We hongeren en  dorsten naar U 

Weigeren om ons leven te verspillen, 

Want U bent ons doel en onze vreugde. 

Om de gevangen harten vrij te maken, 

De pijn, de zieken , de armen in vrede 

We geven ons leven voor het Hemels koninkrijk 

 

Wij zijn uw kerk. We bidden om een opwekking op 

deze aarde 

 

Bouw uw Koninkrijk hier. Laat de duisternis beven 

Laat Uw machtige hand zien . 

Genees onze straten en land 

Zet uw kerk in vuur en vlam Win deze natie terug 

Verander de sfeer. Bouw Uw konininkrijk hier 

Wij bidden 

 

Ontketen de kracht van uw koninkrijk 

Bereik ver weg en dichtbij 

Geen kracht van de hel kan uw schoonheid van 

veranderende harten stoppen 

U heeft ons voor veel meer dan dit gemaakt. 

Wakker het zaad van uw koninkrijk in ons aan. 

Vul ons met de kracht en de liefde van Christus. 

Wij zijn uw kerk. Wij zijn de hoop op aarde 

 

Bouw uw Koninkrijk hier. Laat de duisternis beven 

Laat Uw machtige hand zien. 

Genees onze straten en land 

Zet uw kerk in vuur en vlam. Win deze natie terug 

Verander de sfeer. Bouw Uw konininkrijk hier 

 

Preek 

 

Opwekking 643 

Al voor mijn leven is ontstaan 

had U een doel voor mijn bestaan 

beschreef mijn dagen in de tijd 

U bent het die mij heeft gemaakt 

wat U bedacht heeft is volmaakt 

en daarom dank ik U altijd 

 

Iedere dag is bijzonder 

ieder moment is een wonder 

 

Dit is de dag die u mij geeft 

U maakt mij blij, U maakt mij blij 

ik prijs U Heer, in alles 

Dit is de dag die U mij geeft 

U maakt mij blij, U maakt mij blij 

ik prijs U Heer 

 

Al voor mijn leven is ontstaan 

had U een doel voor mijn bestaan 

beschreef mijn dagen in de tijd 

U bent het die mij heeft gemaakt 

wat U bedacht heeft is volmaakt 

en daarom dank ik U altijd 

 

Iedere dag is bijzonder 

ieder moment is een wonder 



Dit is de dag die u mij geeft 

U maakt mij blij, U maakt mij blij 

ik prijs U Heer, in alles 

Dit is de dag die U mij geeft 

U maakt mij blij, U maakt mij blij 

ik prijs U Heer 

 

U maakt mij blij, ik prijs U Heer 

 

Testify zingt ‘De hemel zal niet wachten’ 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte 

 

Collectelied door Testify 

Breng ons samen (Sela) 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 
 

Opwekking 167 

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 
 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

‘t Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt. 
 

Prijs 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 

Geloofsbelijdenis 
 

Gezang 473 vers 1 en 2 (LvdK) 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 
 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 
 

Zegen 
 

Opwekking 733 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

(Refrein) 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

(Refrein 2x) 


