
 

 
 

Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “de Magneet” Zondag 3 sept. 2017 
                                Spreker : Ariane Kuijvenhoven uit ‘s Gravenzande 
                                       Pianist  : Harry Heidekamp    m.m.v. Spirit 
 
                        Thema:  Bouwen aan een geestelijk huis – een open huis?! 
 
  
 
Spirit begint de dienst met het zingen van:  Refiner’s fire/Holy Spirit rain down,  
Korte vertaling     

Reinig mijn hart, laat het zijn als gelouterd goud en gezuiverd zilver. 
Reinig mijn hart van alle zonden en maak mij heilig,  
zodat ik in Uw dienst kan staan. 
Heilige Geest, regen op mij neer en verander mijn hart Heer,  
open de hemel en laat Uw zegen over onze levens neerdalen 
. 

Welkom en mededelingen:  door Bas den Hertog 

De kaars wordt aangestoken:  door Bram v.d. Drift 

 

Zingen : NLB  84 : 1 en 2  we gaan staan 

 

    1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

 
het huis waar Gij uw naam en eer 

 
hebt laten wonen bij de mensen. 

 
Hoe brand ik van verlangen om 

 
te komen in uw heiligdom. 

 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

 
dan dat het juichend U ontmoet 

 
die leven zijt en leven doet. 

 

    2  Het heil dat uw altaar omgeeft 

 
beschermt en koestert al wat leeft. 

 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 

 
Haar jongen zijn in veiligheid. 

 
Mij is een schuilplaats toebereid 

 
in het paleis van U, mijn Koning. 

 
Heil hen die toeven aan uw hof 

 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

Stil gebed, votum en groet  we gaan zitten   

                                             

Zingen : Opwekking  488 

1 Heer, ik kom tot U, Neem mijn hart, 
verander mij. 
Als ik u ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als  
ik aan Uw voeten ben  
trots en twijfel wijken  voor de kracht  
van uw liefde.       Refrein 
 

Refrein 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
Gedragen door uw Geest en de kracht van uw 
liefde. 
 

2 Heer komt dichterbij dan kan ik uw 
schoonheid zien 
En uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil zodat ik U 
steeds dienen kan 
En elke dag mag leven door de kracht  
van uw liefde.         Refrein 2 x 
 

Refrein  2 x 
Houd mij vast, laat ……. 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 
 

WETSLEZING:   Exodus 20 

GEBED 

 

Spirit zingt : Father we love You    

Vader / Jezus / Heilige Geest Wij houden van U en aanbidden U.  En verheerlijken Uw naam op de hele aarde  



 

 
 

 

How great is our God 

korte vertaling: Laat de hele aarde zich verheugen over de heerlijkheid van de Koning 

Hij omhult zichzelf in Licht, 

De duisternis probeert zich te verbergen en beeft van Zijn stem. Zing met me hoe groot onze God is 

Hij is het begin en het eind van alle tijd 

Vader, Zoon en Heilige Geest 

Naam boven alle namen U bent alle lof waardig 

Mijn hart zal zingen hoe groot onze God is 

We zingen  met beamer  “Allerleukste liedje”  daarna gaan kinderen naar eigen samenkomst 

Schriftlezing : uit de Herziene Statenvertaling door Jaap van Woerden 

Nehemia 8 : 1 - 7    Het volk begrijpt de voorlezing uit de wet 

1Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren,2verzamelde heel het volk zich als 
één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het 
boek moest brengen met de wet van Mozes, die de HEERE Israël had geboden.3Ezra, de priester, bracht 
de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar 
te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand.4Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de 
Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van 
hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht 
op het wetboek.5Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging, die ze voor deze gelegenheid 
hadden gemaakt, en naast hem stond Mattithja, met Sema, Anaja, Uria, Hilkia en Maäseja aan zijn 
rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malchia, Hasum, Hasbaddana, Zacharia en 
Mesullam.6Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. 
Toen hij het opende, ging heel het volk staan.7En Ezra loofde de HEERE, de grote God, en heel het volk 
antwoordde, onder het opheffen van hun handen: Amen, amen! Zij knielden en bogen zich neer voor de 

HEERE met het gezicht ter aarde. 

1 Kor. 6 : 12 – 20   Het lichaam een tempel 

 12Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik 

zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.13Het voedsel is voor de buik en de buik voor 

het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de 

hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.14En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, 

maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.15Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik 

dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!16Of weet u niet dat 

wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees 

zijn.17Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.18Vlucht weg van de hoererij. Elke 

zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererijbedrijft, zondigt tegen zijn eigen 

lichaam.19Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God 

hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?20U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw 

lichaam en in uw geest, die van God zijn. 

Verkondiging 

Zingen: Hemelhoog 232 

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 
 
Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaai nu heel het huis 
Kom 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 
 
 Kinderen komen weer terug in de dienst 

Voorbeden en dankgebed 

Spirit zingt: Friends 

Korte vertaling: Ik kan niet geloven dat je de dromen en hoop van God inpakt en achterlaat. 

Maar we zullen dicht bij elkaar blijven, omdat liefde ons samenbindt. 
Vrienden zijn we voor altijd, omdat de Heer onze God is en vriendschap niet eindigt. 
Het is moeilijk om je te laten gaan, maar we weten dat levenslang niet te lang is om vrienden te zijn! 

Celebrate the Lord of love 

Korte vertaling: Ruil de pijn in je hart in voor vreugde, als we met elkaar de liefde van de Heer vieren. 

De hele schepping zingt dat Christus de Heer is. 
Zie wat God doet met Zijn Geest en kracht 
 

Collecte : 1e inzameling is voor de onkosten van de samenkomst                                                                                            

2e inzameling is voor SchuldHulpMaatje                  

Zingen: Opwekking 27    we gaan staan 

1  Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

wees mijn Gids in 't barre land. 

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

vul mij met uw Geest steeds meer. 2x 

2  Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 

leid mij steeds door uwe liefde, 

groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des levens, Brood des hemels, 

voed mij dat ik groei naar U. 2x 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

  

                                                                                                                           

 

   

 

3  Laat door mij uw levend water 

vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom'. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht. 2x 

ZEGEN   

 

4  Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

vul mij met uw Geest steeds meer. (2x) 

Brood des levens, Brood des hemels, 

voed mij dat ik groei naar U. (2x) 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus in uw kracht. (2x) 

 

                                                                    

Spirit zingt: Yes Lord, yes 

 
Korte vertaling     
Ik zal ja zeggen Heer, om Uw wil, om Uw weg.  
Ik zal ja zeggen Heer, ik zal vertrouwen en gehoorzamen 
Wanneer Uw Geest tot mij spreekt: 
zal ik met mijn hart instemmen,  
en mijn antwoord zal ja zijn, Heer 
 
Heer, ik geef U alle eer voor wat U voor mij hebt gedaan. 
U hebt mijn leven gevuld tot het overloopt. 
Alles wat ik heb is voor U, om het te gebruiken zoals U het wilt. 
U bent de Heer van iedereen, dus hoe zou ik nee kunnen zeggen? 
 

 

 

                   
 

 

 

 

 

                   

  


