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WELKOM 
MEDEDELINGEN 
 
 

Opw. 784 | Laat alles in dit huis zijn 
 
Wij zijn gekomen  
om U te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart  
gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften  
van Uw Woord. 
 
Refrein: Alles wat adem heeft,  
 juich voor onze Heer. 
 Elke hand strekt zich uit  
 naar de hemel, tot Uw eer. 
 U heeft de hoogste plaats  
 en U hebt alle macht.  
 Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer. 
 
Wij zijn gekomen  
om U te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart  
gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften  
van Uw Woord. 
 
Refrein: Alles wat adem heeft,  ... 
 
 O-o-o ... 
 
Bridge: Halleluja, U bent Koning,  
 Halleluja, Majesteit. 
 Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. 
 Halleluja, U bent Koning,  
 Halleluja, Majesteit. 
 Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. 
 
Refrein: Alles wat adem heeft,  ... 
 
 O-o-o ... 
 
 

STIL GEBED 
VOTUM EN GROET 
 
 
 
 
 
 

Opw. 788 | Wees welkom 
 
1 Wees welkom, Geest van God. 
 Wees welkom, Geest van God. 
 Leer ons te leven uit liefde,  
 zoals Jezus heeft gedaan. 
 Leid ons in waarheid  
 en wijs ons waar te gaan. 
 Spreek tot ons hart,  
 opdat wij U verstaan. 
 Wees welkom, Geest van God. 
 
2 Wees welkom, Geest van God. 
 Wees welkom, Geest van God. 
 Laat Uw vrede en blijdschap  
 regeren in dit huis. 
 Vul het met vreugde  
 en maak het tot Uw thuis. 
 Een veilige plaats,  
 in de schaduw van het kruis. 
 Wees welkom, Geest van God. 
 
Refrein: Wees welkom, Geest van God. 
 Wees werkzaam onder ons. 
 Ga ons niet voorbij, 
 vervul ons hier en nu. 
 Vul dit huis met meer van U. 
 
3 Wees welkom, Geest van God. 
 Wees welkom, Geest van God. 
 Help ons de stilte te zoeken,  
 als de drukte ons omgeeft, 
 om bij U te komen,  
 als de kracht ons weer ontbreekt. 
 Wijs ons op Jezus,  
 die ons droge hart doorweekt. 
 Wees welkom, Geest van God. 
 
Refrein: Wees welkom, Geest van God. ... 
 
Refrein: Wees welkom, Geest van God. ... 
 
 

GELOOFSBELIJDENIS 
 
 

Opw. 802 | Hier is mijn hart, Heer 
 
Refrein 1: Hier is mijn hart, Heer. 
 Hier is mijn hart, Heer. 
 Spreek Uw waarheid   
 binnen in mij. 
 
 
 



Opwekkingsdienst Ark 
Document Generated by EasiSlides 

Refrein 1: Hier is mijn hart, Heer. ... 
 
1 Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
 Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
 Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
 Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
Refrein 1: Hier is mijn hart, Heer. ... 
 
1 Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
 Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
 Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
 Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
2 U bent sterk. U behoudt. 
 U vergeeft. U bent trouw. 
 U bent licht. Schijn in mij. 
 U die leeft, leef in mij. 
 
Refrein 1: Hier is mijn hart, Heer. ... 
 
Refrein 2: Hier is mijn leven. 
 Hier is mijn leven. 
 Spreek Uw waarheid   
 binnen in mij. 
 
3 U bent meer dan genoeg. 
 U bent hier. U bent goed. 
 U bent hoop. U die redt. 
 U bent al wat ik heb. 
 
Refrein 1: Hier is mijn hart, Heer. ... 
 
Refrein 2: Hier is mijn leven. 
 Hier is mijn leven. 
 Spreek Uw waarheid   
 binnen in mij. 
 
 Spreek Uw waarheid   
 binnen in mij. 
 
 

GEBED 
 
 

SCHRIFTLEZING 1 
Jesaja 1: 10-20 
 
10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van 

Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, 
volk van Gomorra! 

11 Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt 
de HEERE. Ik heb genoeg van de brandoffers 
van rammen en het vet van gemest vee; en in 
het bloed van jonge stieren, lammeren of 

bokken vind Ik geen vreugde. 
12 Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te 

verschijnen – wie heeft dit van u gevraagd, 
dit platlopen van Mijn voorhoven? 

13 Breng niet langer nutteloze offers. Het 
reukwerk is Mij een gruwel. 
Nieuwemaansdag en sabbat, het 
bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag 
het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere 
samenkomsten. 

14 Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik 
met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben 
het moe om ze te dragen. 

15 En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik 
Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed 
vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten 
vol bloed. 

16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van 
voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad 
doen, 

17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de 
verdrukte, doe de wees recht, bepleit de 
rechtszaak van de weduwe! 

18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak 
voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden 
als scharlaken, ze zullen wit worden als 
sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze 
zullen worden als witte wol. 

19 Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede 
van het land eten, 

20 maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult 
u door het zwaard gegeten worden; want de 
mond van de HEERE heeft gesproken. 

 
 

SCHRIFTLEZING 2 
1 Johannes 1: 5-10 
 
5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord 

hebben en aan u verkondigen, dat God licht is 
en dat in Hem in het geheel geen duisternis 
is. 

6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem 
hebben en wij toch in de duisternis 
wandelen, liegen wij en doen de waarheid 
niet. 

7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in 
het licht is, hebben wij gemeenschap met 
elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn 
Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in 
ons. 
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9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven 
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, 
maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn 
woord niet in ons. 

 
 

Opw. 606 | Veilig rustend in Uw armen, Heer 
 
Bridge: Veilig, veilig, 
 veilig rustend in Uw armen, Heer. 
 Veilig, veilig, 
 veilig rustend in Uw armen, Heer. 
 
1 O, hart vol zorg, 
 wat drukt je neer? 
 Is het de last 
 die je opneemt, telkens weer? 
 Geef Hem je lasten, 
 want Hij is trouw. 
 Jezus Zelf, 
 Hij zorgt voor jou. 
 
 Jezus Zelf, 
 Hij zorgt voor jou. 
 Er is geen last te zwaar, 
 die Hij niet dragen zou. 
 Geef Hem je zorgen, 
 want Hij is trouw; 
 en geloof in Zijn liefde, 
 ook voor jou. 
 
Refrein: En ik prijs de grote naam van Jezus, 
 prijs de Heer;  
 Hij heft mijn hoofd omhoog, 
 prijs de Rots van mijn verlossing; 
 al mijn dagen heeft Hij in Zijn hand. 
 
2 O, hart vol angst, 
 wat buigt je neer? 
 Bedenk in tijd 
 van beproeving des te meer: 
 geef Hem je zorgen, 
 want Hij is trouw; 
 Jezus Zelf, 
 Hij zorgt voor jou. 
 
 Jezus Zelf, 
 Hij zorgt voor jou. 
 Er is geen last te zwaar, 
 die Hij niet dragen zou. 
 Geef Hem je zorgen, 
 want Hij is trouw; 
 en geloof in Zijn liefde, 

 ook voor jou. 
 
Refrein: En ik prijs de grote naam van Jezus, ... 
 
Bridge: Veilig, veilig, 
 veilig rustend in Uw armen, Heer. 
 Veilig, veilig, 
 veilig rustend in Uw armen, Heer. 
 
Bridge: Veilig, veilig, 
 veilig rustend in Uw armen, Heer. 
 Veilig, veilig, 
 veilig rustend in Uw armen, Heer. 
 
Refrein: En ik prijs de grote naam van Jezus, ... 
 
 al mijn dagen heeft Hij in Zijn hand. 
 
 

VERKONDIGING 
Thema: ‘GOD = code groen’ 
 
 

Opw. 847 | Onze schuilplaats is God 
 
1 Er is hoop die groter dan de dood is. 
 Er is leven sterker dan het sterven. 
 Er is licht dat niemand ooit kan doven. 
 Er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
2 Er is vrede ver voorbij de onrust. 
 Er is blijdschap dieper dan de tranen. 
 Er is sterkte zelfs in onze zwakte. 
 Er is trouw die ons nooit zal verlaten. 
 
 Onze hulp en onze verwachting 
 is in U voor eeuwig. 
 
Refrein 1: Dus richten wij  
 onze harten naar boven. 
 Vertrouwen wij  
 op de God die wij loven. 
 Niemand die ons  
 uit Uw handen kan roven. 
 Een machtige rots,  
 onze schuilplaats is God. 
 
3 Er is troost die sterker dan de pijn is. 
 Er is vreugde groter dan ons lijden. 
 Er is antwoord midden in de twijfel,  
 overwinning dwars door al ons strijden. 
 
 Onze hulp en onze verwachting 
 is in U voor eeuwig. 
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Refrein 1: Dus richten wij  ... 
 
Refrein 2: Tot aan de dag  
 dat U bij ons komt wonen. 
 En alle tranen  
 voor altijd zal drogen. 
 Is het Uw Geest  
 die ons helpt te geloven: 
 Een machtige rots,  
 onze schuilplaats is God. 
 
Bridge: Onze hulp en onze verwachting is in U. 
 Onze hulp en onze verwachting is in U. 
 Onze hulp en onze verwachting  
 is in U voor eeuwig. 
 
Refrein 1: Dus richten wij  ... 
 
Refrein 2: Tot aan de dag … 
 
 

DANKGEBED 
 
 

COLLECTEMOMENT 
 
 

Opw. 700 | Een nieuwe dag 
 
Refrein: Kom zing een nieuw lied, 
 want dit is een nieuwe dag. 
 Zet de poorten open  
 en zing je lied voor Hem. 
 Kom zing een nieuw lied, 
 Hij heeft je roep gehoord. 
 En de trouw en liefde van God  
 zijn ook voor jou! 
 
Refrein: Kom zing een nieuw lied, ... 
 
1 Hij glimlacht  
 en schijnt Zijn licht op ons. 
 Hij redt ons en steunt ons liefdevol. 
 Mijn Redder, mijn sterkte is de Heer. 
 Deze dag leef ik voor Hem -  
 en geef Hem eer! 
 
Refrein: Kom zing een nieuw lied, ... 
 
2 Zijn goedheid rust elke dag op ons. 
 Zijn liefde verdrijft de angst in ons. 
 Mijn schuilplaats,  
 mijn toevlucht is de Heer. 
 Deze dag leef ik voor Hem -  
 en geef Hem eer! 

Refrein: Kom zing een nieuw lied, ... 
 
Bridge: Breng dank aan de Heer jouw God. 
(2x) Geef eer met een dankbaar hart. 
 Open je hart voor Hem vandaag! 
 Breng dank aan de Heer jouw God. 
 Geef eer met een dankbaar hart. 
 Open je hart voor Hem vandaag! 
 
 Ik zing een nieuw lied  
 en breng Hem de hoogste eer 
 want de nieuwe dag  
 is vol zegen van de Heer! 
 Ik zing een nieuw lied  
 en breng Hem de hoogste eer. 
 Zet je hart wijd open  
 en zing je lied voor Hem! 
 
 

ZEGEN 
 
 

Opw. 813 | Uw liefde wint elke strijd 
 
1 Heer, U leidt mij door Uw hand, 
 toont mij het beloofde land. 
 Ook als pijn mijn hart verlamt: 
 Uw liefde wint elke strijd. 
 
2 Is mijn angst als Jericho, 
 zijn de muren metershoog, 
 is mijn hart verdord en droog: 
 Uw liefde wint elke strijd, 
 mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
Refrein: U die reuzen verslaat 
 en bergen verplaatst, 
 U die ketens verbreekt 
 van wat is geweest, 
 breek de leugens en angst: 
 Uw Woord duurt het langst, 
 want niets is ooit onmogelijk voor U. 
 
3 Er is hoop, ook in de pijn, 
 als er oorlog woedt in mij, 
 als er nergens licht meer schijnt, 
 Uw liefde wint elke strijd, 
 mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
Refrein: U die reuzen verslaat … 
 
Refrein: U die reuzen verslaat ... 
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Bridge: De grootste naam, de hoogste naam, 
 de mooiste naam is Jezus, 
 die redding geeft, die ketens breekt, 
 voor eeuwig Koning, Jezus. 
 
Refrein: U die reuzen verslaat … 
 
Refrein: U die reuzen verslaat ... 
 
 

Opw. 824 | Morgen dans je weer 
 
1 Prijs Hem, in je dag vol zorgen,  
 in je angst voor morgen: zing. 
 Zing dan je lied en prijs Hem,  
 als de storm tekeergaat,  
 als je nergens licht meer ziet. 
 Want God vergeet jou niet. 
 
2 Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
 Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
 Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
 Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
 
3 Prijs hem, laat de hele wereld weten 
 dat God ons niet is vergeten. 
 Wij zingen samen: 
 Prijs Hem, want Zijn liefde redt ons. 
 Prijs Hem, want Zijn Woord bevrijdt ons. 
 Prijs Hem. 
 
4 Wij zingen samen:  
 Prijs Hem. Onze God is machtig. 
 Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig. 
 Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
 Zijn liefde kent geen eind. 
 Zijn liefde kent geen eind. 
 
5 Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
 Hij maakt je heel en morgen dans je weer. 
 Er komt geen einde aan Zijn Koninkrijk 
 want Hij komt terug en Hij zal Koning zijn. 
 
 Hij zal Koning zijn... 
 
6 Wij zingen samen: 
 Prijs Hem. Onze God is machtig. 
 Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig. 
 Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
 Zijn liefde kent geen eind. 
 Zijn liefde kent geen eind. 
 
 


