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Welkom en mededelingen 
 
Luisterlied: Opwekking 245 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid ons stil te 
zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
 

 
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij 
zwijgen. 

Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien.

 



Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Inleiding op het thema van de dienst 
 
Luisterlied: gezang 255 vers 1, 2 en 4 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Efeziërs 2 vers 11 – 22 (NBV)  
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent 
en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden 
besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, 
geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de 
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een 
wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg 
was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is 
onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de 
muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn 
geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in 
zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en 
verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn 
lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u 
die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem 
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dus 
geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en 
huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 



profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit 
het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan 
hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats 
waar God woont door zijn Geest. 
 
Zingen: psalm 117 OB 
Loof, loof den HEER, gij heidendom! 
Gij volken, prijst zijn naam alom 
zijn goedheid is, in nood en dood, 
voor ons, zijn volk, oneindig groot; 
zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt zijn eer! 
 
Verkondiging over Efeziërs 2 vers 18, thema: ‘Bidden tot de Váder…’ 
 
Zingen: Opwekking 630  
Op elk moment van mijn leven 
in voor of tegenspoed 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 

Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
als ik heel dichtbij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten 
worden warm als ik bedenk: 

 
Refrein: 
Vader, U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus, U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan 
U 
en ik zing met heel mijn hart: 
‘Ik hou van U’. 
 

Op elk moment van mijn leven 
bij dag en bij nacht 
wil ik uw woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede, 
wil ik rusten in uw trouw. 
(Refrein 2x)

Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Zingen: Opwekking 46  
Vader, ik aanbid U. 
’k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Jezus, ik aanbid U. 
’k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Heil’ge Geest, ik aanbid U. 
’k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Zegen

 
 


