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Inleidend muziekspel  

Welkom en afkondigingen 
De ouderling van dienst heet iedereen welkom, leest de afkondigingen voor en 
geeft de predikant een hand. Daarmee draagt hij de verantwoordelijkheid voor 
de dienst aan hem over. Ook wenst hij hem Gods zegen bij het leiden van de 
dienst. 

Stil gebed 
Een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst. 

Votum en groet 
Votum betekent ‘wijding’. De predikant spreekt namens de gemeente uit dat wij 
alles voor deze dienst van God verwachten. Daarna spreekt hij een groet van 
God voor de gemeente uit. God belooft ons daarin Zijn zegen. 
 

De volgende liederen zingen we staande (indien mogelijk) 
 

Laat het huis gevuld zijn - Opwekking 623 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook 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 
 
Jezus, hoop van de volken - Opwekking 618 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
Van de dood. 
 
U bent de hoop 
In ons bestaan. 
U bent de rots 
Waarop wij staan. 
U bent het licht 
Waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, 
Droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 



Dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
Levend in ieder die gelooft. 

Heer, ik geloof...(2x) 
 

Blessed be Your name – Matt Redman 
Blessed Be Your Name 
In the land that is plentiful 
Where Your streams of abundance flow 
 
Blessed be Your name 
Blessed Be Your name 
When I'm found in the desert place 
Though I walk through the wilderness 
 
Blessed Be Your name 
Every blessing You pour out, I'll 
Turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 
Blessed be Your name 
 
When the sun's shining down on me 
When the world's 'all as it should be' 
Blessed be Your name 
Blessed be Your name 
 
On the road marked with suffering 
Though there's pain in the offering 
Blessed be Your name 
 
Every blessing You pour out I'll 
Turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 



Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name, oh 
 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 
 

We lezen de tien geboden 
Toen sprak God al deze woorden: ‘Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit 
de slavernij van Egypte en uit de macht van de zonde heeft bevrijd.’  
Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je net 
zoveel of meer liefhebben als God. Je zult geen beelden of verkeerde 
denkbeelden van God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde 
indruk wekken van wie God is. Je zult de Naam van God niet met onzuivere 
bedoelingen gebruiken. Vloek dus niet. God heeft een speciale dag gegeven 
om te rusten.  
Tijd nemen om God beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te 
komen en aandacht hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk.  
Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen.  
Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze hulpbehoevend 
of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul je een goed leven hebben.  
Je zult niemand vermoorden of blijven haten.  
Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van 
een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in andere relaties die je 
hebt.  
Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt 
worden.  
Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.  
Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet jaloers op een 
ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.  
 
Samengevat betekent dit: 
Je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt, met je 
hoofd, met je hart en met je handen en je naaste zul je liefhebben als jezelf. 
 



Samen zingen we: 
Psalm 67: 2 en 3 

1. De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 

 
2. De volken zullen, HEER, U loven; 

O HEER, U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 

 
 

Gebed 
We danken voor deze dienst en vragen of God met Zijn Geest ons wil helpen bij 
het preken en luisteren. In dit gebed, en door deze dienst, klinkt steeds het woord 
‘amen’. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord stemt de gemeente in 
met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor aan geven. 
 

  



Schriftlezing 
Jesaja 35 (HSV) 
1De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, 
de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. 
2Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en 
juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel 
en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze 
God. 
3Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 
4zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd!  
Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en 
u verlossen. 
5Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de 
doven zullen worden geopend. 
6Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal 
juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in 
de wildernis. 
7Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot 
waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was,  
zal gras zijn, met riet en biezen. 
8Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd 
worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. 
Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. 
9Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen 
daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. 
10Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen 
Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, 
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen 
wegvluchten. 
 

Collecte 
Voor het geven van uw gaven kunt u gebruik maken van de 
donatieknop op de website van de kerk: www.pkn-ameide-
tienhoven.nl. Ook is het mogelijk om deze QR code te 
scannen om uw bijdrage te geven voor de volgende 
collectedoelen: 
Collecte 1: Diaconie 
Collecte 2: Pastoraat, vorming en toerusting. 
Collecte 3: Onderhoud en verduurzaming gebouwen 



Samen zingen we: 
Psalm 63: 1 en 3 

3. O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 

 
3. Dan zou ik, voor Uw Godd'lijk oog, 

Uw deugden al mijn leven prijzen, 
En in Uw naam mijn zang doen rijzen, 
Mijn handen heffen naar omhoog. 
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, 
Verzadigd, als met vet en smeer; 
Mijn mond zou U vol vreugd, o HEER, 
Verheffen in zijn lofgezangen. 

 

Kindermoment 
Er is helaas geen kindernevendienst, er is wel een kindermoment voor alle 
kinderen in de kerk (vanaf hun eigen zitplaats) en online. 
 

Samen zingen we: 
Een rivier vol van vrede (Opwekking 144) 
 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, 



een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
 

De preek over het thema:   

‘Waterstromen in de woesti jn ' 
 

Luisterlied 
Bron van levend water 
 

Samen zingen we: 
Vreugde van mijn hart - Sela  
Ziet U mijn rusteloze hart 
Dat naar U vraagt, op antwoord wacht 
Luister o Heer, waar moet ik heen 
Ik heb U nodig, U alleen 
 
Geef mij het levend water, Heer 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer 
Houd mij met beide handen vast 



En troost mijn rusteloze hart 
 
Jezus, laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leidt 
Een bron in de woestijn 
 
Vrede vervult mijn hart 
Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart 
 
Water dat opwelt uit een bron 
De plaats waar ik U tegenkom 
Water dat sprankelt en dat leeft 
Het nieuwe leven door de Geest 
 
Jezus, laat Uw aanwezigheid 
Mijn diepste vreugde zijn 
U die mij naar het water leidt 
Een bron in de woestijn 
 
Vrede vervult mijn hart 
Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart 
 
Vrede vervult mijn hart 
Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart 
 
Vrede vervult mijn hart 
Liefde stroomt bij mij binnen 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer 
U, de vreugde van mijn hart 

Dankgebed en voorbede 
We danken God voor deze dienst en bidden Hem voor onze naasten en onszelf. 
 



Samen zingen we staande (indien mogelijk): 
Zegen – Opwekking 844 
De God van Abraham, Isaac en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn Geest 
 
De God van Abraham, Isaac en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn geest  
 

Zegen 
De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze woorden zijn een vaste 
wens en belofte van God: Hij gaat met ons mee. 
 

Uitleidend muziekspel  
 
Fijn dat u/jij aanwezig was in deze open deur dienst, in de kerk of online!  
Helaas is het om praktische redenen nu niet mogelijk om in de kerk koffie, 
thee of fris te drinken.  
 
  



Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun vier jonge meiden Miriam, Tirza, Joëlle 
en Elise zijn via de GZB uitgezonden naar het droge, warme Namibië. Meer 

weten of het werk van de familie Oudshoorn in Namibië? Kijk ook op 
http://www.gzb.nl  
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