
Themadienst ‘Strijden voor eenheid’ 
 
(Mededelingen door de ouderling van dienst) 
 
We beginnen de bijeenkomst met twee liederen:  
· Heer U bent welkom Opwekking 573 
 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom Zoon van God 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
· 10.000 redenen 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. 
 
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. 
 
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. 



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. 
 
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. 
 
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. (ik weet niet hoe vaak hij herhaalt) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam.  
 
Welkom en gebed (Gerald) 
 
Samenzang  
·     Hosanna, met ons lied Heer  (Opwekking 685) 
 
Met ons lied Heer, 
roept ons hart uit naar U, 
naar U alleen. 
Vol verwachting, 
vol verlangen naar U; 
U maakt ons één. 
 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, in Uw huis binnengaan. 
 
Hosanna hosanna, 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
 
Hosanna hosanna, 
kom met uw Geest, 
vernieuw ons, verheerlijk Uw naam, 
Heer Jezus. 
 
Met ons lied Heer, 
keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen. 
U maakt harten die gebroken zijn heel; 
U maakt ze één. 



 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, in Uw huis binnengaan. 
 
Hosanna hosanna, 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
 
Hosanna hosanna, 
kom met uw Geest, vernieuw ons, verheerlijk Uw naam,  
Heer Jezus. 
 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, binnengaan. 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte in Uw huis binnengaan 
 
Hosanna hosanna 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
 
Hosanna hosanna, 
kom met uw Geest, vernieuw ons, verheerlijk Uw naam,  
Heer Jezus. 
 
Hosanna hosanna, hosanna hosanna! 
 
 
·      De kracht van uw liefde (Opwekking 488) 
 
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 
 
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. 
 
Heer kom dichter bij, 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 
 
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. 
 
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. 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw 
liefde. 
 
 
Sololied: Hemelhoog 
Sololied: Ons hart gaat naar U uit 
 
Preek ‘Strijden voor eenheid’ (Gerald) 
 
Sololied: Je laatste dag 
Samenzang: Jezus alles geef ik U Opwekking 582 
 
Jezus, alles geef ik U) 
wat ik ben en heb) 2x 
en wat ik ooit zal zijn.) 
 
Al mijn hoop, ) 
mijn plannen en mijn tijd) 
leg ik in uw hand, ) 2x 
vertrouw ze aan U toe.) 
 
Door uw wil te doen, ) 
leer ik om vrij te zijn.) 2x 
 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
(ik weet niet hoe vaak hij deze zingt…) 
 
Gebed (Gerald) 
 
Collecte 



 
Zegenlied ‘Zegen mij’ Opwekking 710 
 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
 
 
 
 
 


