
Orde van dienst zondagmorgen 19 september 2021 -Startzondag 
Thema: “Laat het huis gevuld zijn” 
 
 
 
Orgel/piano/saxofoon 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Lied: Juich Gode toe, bazuin en zing, Psalm 100: 1 t/m 4 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Lied: De vreugde voert ons naar dit huis, NLB 280: 1 t/m 5 in beurtzang: 
1: allen, 2: vrouwen, 3: allen, 4: mannen, 5: allen 
 
Lied: Laat het huis gevuld zijn (Opw. 623) 
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 
Ik laat het levend water stromen door je heen 



Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed 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 
En leg het diep in ons hart 

Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
wil 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 

Gebed 
 
Kinderlied: De Heer is mijn herder (Marcel Zimmer) 
 
Refrein: 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder 
 
Al ga ik door een donker dal 
ik hoef niet bang te zijn 
Ik weet dat U mij bij zult staan 
U bent heel dichtbij 
 
Refrein 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 



Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid 
 
Refrein 
 
Moment met de kinderen 
 
Kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten, ELB 439: 1 en 2 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD  
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 100 
 
Lied/acclamatie: U komt de lof toe, NLB 339a 
 
Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Lied: Gij boden rond Gods troon, NLB 725: 1 t/m 4 in beurtzang: 
1: allen, 2: mannen, 3: vrouwen, 4: allen 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecten 
 
We gaan staan 
 
Slotlied: Christus is de ware hoeksteen, LLvO deel 1, lied 8: 1, 3 en 5 
 
Zegen 
 
G: Amen, amen, amen 
 
 
 


