
Thema: biddend, vurig verlangen.  
(N.a.v. Handelingen 1:14) 
 
Onze hulp en onze verwachting  
NOTH 209 
Onze hulp en onze verwachting  
is van God onze Heer.  
Hij die alles maakte,  
laat niet los wat Hij begon.  
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, zijn Zoon, Immannuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons.  
 
Halleluja, halleluja, amen! 
Halleluja, halleluja, amen! 
 
Opening  
 
Wees stil voor het aangezicht van God 
NOTH 236 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent  
En ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
Want heilig is de Heer.  
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van Zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur.  
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment 
 

 
Heer U bent El Elohim  
NOTH 274 
Heer, U bent El Elohim.  
Daarom kom ik tot U.  
Heer, U bent El Elehim, 
Ik aanbid U.  
 
Toon mij Uw glorie, 
Toon mij wie U bent.  
Toon mij Uw glorie.  
‘k Wil U kennen, Heer.  
 
Abba, Vader, alleen  
NOTH 265 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe.  
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
Slechts van U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
D’uwe en ander geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn 
Slechts van U alleen.  
 
Onze vader  
NOTH 542 
Onze Vader, die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde,  
Zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven; 
En leidt ons niet in verzoeking,  
Maar verlos ons van de boze.  
 
 



Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid, 
In eeuwigheid. Amen.   
 
Meditatie: Efeze 3:14-21 
 
Aan Uw voeten Heer  
NOTH 223 
Aan Uw voeten Heer,  
Is de hoogste plaats; 
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn, 
Is de grootste eer; 
Daarom buig ik mij voor u.  
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
En om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer.  
 
Aan Uw voeten Heer,  
Is de hoogste plaats; 
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn, 
Is de grootste eer; 
Daarom buig ik mij voor u.  
  
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn 
Hier in een plaats van aanbidding.  
In geest en waarheid samen één te zijn,  
In aanbidding voor U.  
 
Aan Uw voeten Heer,  
Is de hoogste plaats; 
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn, 
Is de grootste eer; 
Daarom buig ik mij voor u.  
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
Ja, zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en 
beschermt en ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U.  
 
 

Heer wijs mij Uw weg  
NOT 276: 2 & 4 
Heer, leer mij Uw weg,  
Die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt, 
Het donker is; 
Leid mij dan op Uw weg, 
De weg die eeuwig is.  
 
Heer, toon mij Uw plan; 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet, 
De hoop opgeef; 
Toon mij dat Christus  
Heel mijn weg gelopen heeft.  
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Van U zijn alle dingen  
NOTH 212: 1,2,3 & 5 
Van U zijn alle dingen, 
Van U o God en Heer, 
Van U de zegeningen, 
Die ‘k biddende begeer.  
Gij wilt mijn weg omringen 
Met liefde wijs en teer.  
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
Het is van U, o Heer! 
 
Nog voor wij u iets vragen, 
Voorkomst Gij ons gebed.  
Gij hebt aleer wij klagen, 
Op onze nood gelet.  
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
Zelfs bij de zwaarste plagen 
Zijt Gij de God die redt.  
 
Hoe kent Gij al mijn noden, 
Waarin Gij trouw voorziet.  
Gij geeft geen steen voor broden, 
Een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 



Wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
Nog eer hij tot U vliedt. 
 
U zal ik eeuwig eren, 
Die eeuw’ge goedheid zijt! 
U blijve Heer der heren, 
Geheel mijn hart gewijd! 
Wat kan ik niet ontberen, 
Wanneer Uw hand mij leidt, 
Wat vuriger begeren  
Dan Uwe heerlijkheid! 
 
Kom, zingt voor de Heer  
Opwekking 708 
Kom, zingt voor de Heer, 
Die eeuwig regeert, 
Die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
Onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand.  
 
Kom, zingt voor de Heer, 
Die eeuwig regeert, 
Die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
Onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand.  
 
De hemel juicht, 
Uw kerk getuigt; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw 
Belijden wij; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is Uw trouw, o Heer! 
 
Alles verandert,  
Maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind.  
En wat U beloofd hebt, 
Dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd.  
Wij vertrouwen U altijd.  
 

De hemel juicht, 
Uw kerk getuigt; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw 
Belijden wij; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer! 
 
Van generatie tot generatie 
Nooit liet U ons in de steek.  
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
Die was, die is en die komt.  
 
De hemel juicht, 
Uw kerk getuigt; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw 
Belijden wij; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
 
De hemel juicht, 
Uw kerk getuigt; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw 
Belijden wij; 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer! 
 
Spreek o Heer  
NOTH 233 
Spreek o Heer, door Uw heilig woord, 
Dat ons hart U hoort 
En verzadigd wordt.  
Zaai Uw woord, plant het diep in ons, 
En verander ons naar Uw evenbeeld,  
Zodat Christus licht in ons zichtbaar is,  
Onze daden maakt tot getuigenis.  
Spreek o Heer, en voltooi in ons,  
Wat Uw hand begon tot uw heerlijkheid.  
 
Leer ons Heer, Uw volmaakte weg,  
Echte need’righeid en gehoorzaamheid.  
Toets ons hart en ons denken nu,  
In het heilig vuur van Uw zuiverheid 
In geloof zien wij dat uw majesteit, 
En Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.  
Woord van hoop, dat ons leven deed,  



Overwinning geeft over ongeloof.  
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,  
Laat de diepten dien van uw plan met ons.  
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
Onze vaste grond tot in eeuwigheid.  
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, 
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.  
 
Uw genade geeft ons de zekerheid; 
Al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
En Uw scheppingswerk  
Tot Uw heerlijkheid.  
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
Wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.  


