
Liturgie morgendienst 

Zondag 8 juni 2014  

Gezang 250 vers 1, 2 en 3  LvdK  

Psalm 87 vers 1, 4 en 5   OB 

Psalm 119 vers 1 en 9  OB 

Schriftlezing: Efeze 1 vers 1-14 HSV 

Gezang 90 vers 6 en 8  LvdK  

Verkondiging: Efeze 1 vers 13b  

Themalied vers 1, 2 en 3  

Themalied vers 4 en 5 

 

• Gezang 250 vers 1, 2 en  3 

 

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots.  

 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.  

 

Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit.  

 

• Psalm 87 vers 1, 4 en 5 

Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden 

Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 

De Heer', die Zich in Sions heil verblijdt, 

Bemint het meer dan alle Jakobs steden.  

God zal hen zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 

En doen den naam van Sions kindren dragen.  

 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich 

geprezen; 

Dan zullen daar de blijde zangers staan, 

De speellien op de harp en cimbel slaan, 

En binnen u al mijn fonteinen wezen.  

 

• Psalm 119 vers 1 en 9 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 

Die, ongeveinsd, des Heeren wet betrachten; 

Die Hij op 't spoor der godsvrucht wandlen 

doet; 

Welzalig, die, bij dagen en bij nachten, 

Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 

Van harte zoekt met ingespannen krachten.  

 

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer', 

Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 

En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 

Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 

Dat mijne ziel de wondren zie en eer', 

Die in Uw wet alom zich openbaren.  

•  

• Schriftlezing: Efeze 1 vers 1-14 

Herziene Statenvertaling  

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door 

de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in 

Christus Jezus die in Efeze zijn: 

2  genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van de Heere Jezus Christus. 

Lofzang op Gods welbehagen in Christus 

3 Gezegend zij de God en Vader van onze 

Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft 

met alle geestelijke zegen in de hemelse 

gewesten in Christus,  

4  omdat Hij ons vóór de grondlegging van de 

wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij 

heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in 

de liefde. 

5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn 

kinderen aangenomen te worden, door Jezus 

Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het 

welbehagen van Zijn wil, 

6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, 

waarmee Hij ons begenadigd heeft in de 

Geliefde. 

7  In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn 

bloed, namelijk de vergeving van de 

overtredingen, overeenkomstig de rijkdom 

van Zijn genade,  

8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in 

alle wijsheid en bedachtzaamheid, 

9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn 

welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen 

had, het geheimenis van Zijn wil 

bekendmaakte, 

10 om in de bedeling van  de volheid van de 

tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, 

zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 

11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, 

wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het 



voornemen van Hem Die alle dingen werkt 

overeenkomstig de raad van Zijn wil,  

12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid 

zouden zijn, wij,  die al eerder onze hoop op 

Christus gevestigd hadden. 

13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van 

de waarheid, namelijk het Evangelie van uw 

zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, 

toen u tot geloof kwam, verzegeld met de 

Heilige Geest van de belofte, 

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot 

de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van 

Zijn heerlijkheid.  

 

Gezang 90 vers 6 en 8 

Liedboek voor de Kerken  

Zijn Geest wil in mij wonen, 

Hij richt mijn wens en wil, 

en wat er ook mag komen, 

Hij spreekt en maakt mij stil. 

Al wat de Heer van binnen 

geplant heeft, rijpt tot vrucht. 

Hij is de Geest, die in mij 

en met mij Vader! zucht.  

 

Dan spreekt van zoete dingen 

zijn Geest tot mijnen geest: 

dat God zijn gunstelingen 

rust geeft, hun ziel geneest, 

en dat Hij voor hen bouwde 

een schone, nieuwe stad, 

waar 't dat haar aanschouwde 

vindt wat het zoekt, zijn schat. 

Themalied vers 1, 2 en 3 

Over en weer zijn wij 

tot liefdedienst bereid. 

Gods liefde wekt ons daartoe op, 

en werkt genegenheid. 

Zij zoekt de ander steeds 

en niet eigen belang. 

De liefde heeft heel veel geduld, 

haar adem is heel lang.  

 

Wijs niet naar hem of haar, 

maar toets je elke keer 

aan Wie God is en wat Hij vraagt; 

Jezus gaf dat zo weer: 

Heb God lief bovenal, 

de naaste als uzelf. 

Wat u voor iemand anders deed, 

dat deed u voor Mijzelf.  

 

Help wie geen helper heeft, 

wie niets vergelden kan. 

Wie onbaatzuchtig geeft en helpt, 

plukt daar de vruchten van. 

Ja, zaliger is hij, 

die geeft dan wie ontvangt. 

De Heere Zelf geeft hem terug, 

veel meer dan ooit verlangd.  

 

 

 

 

 

 

Liefdedienst is heel ruim, 

en luistert heel erg nauw: 

het gaat van horen, troost – tot geld; 

ook daarin vraagt God trouw. 

Kom, bid in Jezus’ naam, 

want Hij gaf ons Zichzelf: 

Geef ons de kracht en liefde, Heer, 

want het gaat niet vanzelf.  

 

De grootste liefdedienst, 

daartoe was God bereid. 

Wat Hij al vóór de tijd bedacht, 

werd in het kruis een feit. 

De liefdedienst van ons 

wordt straks lofdienst alom: 

Aan God de eer, lof aan het Lam! 

Kom, Heere Jezus. Kom!  

 


