
Liturgie Andreaskerk, 26 juni 9:00  

Voorganger: Walter Reitsma 

 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Lied 314: 1 & 3 - Here Jezus om uw Woord 

Votum, Groet en Verootmoedigingsgebed 

Zingen: Opwekking 715 

Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

De binnenpleinen van de Heer 

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 

Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God 

Een vogel is er thuis 

Heer van de hemelse legers 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

Bij U onder de pannen, God 

Wonen bij U is een zegen 

Zo'n blijvende kans om te zingen voor U 

Gelukkig wie naar U 

Vol van verlangen op weg zijn 

Zelfs in het dorre bomendal 

Zien zij een bron en regenval 

Gaan zij van zegen tot zegen 

Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad 

Ach hoor en kijk naar mij 

Heer van de hemelse legers 

Ja liever één dag dicht bij U 

Dan duizend dagen zonder U 

Liever bij U aan de drempel 

Dan binnen te zijn in een duistere tent 

De Heer beveiligt ons 

Eer en geluk zal Hij geven 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 

Aan mensen, eerlijk onderweg 

Heer van de Hemelse legers 

Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 

Wat hou ik van Uw huis! 

De 10 Woorden 

Gebed om Gods Geest 

Zingen: Opwekking 343 – Heilige Geest van God: 



Heilige Geest van God,) 

vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God,) 

vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

Schriftlezing: Zacharia 4:1-10 

Zingen Psalm 113: 1 & 2  

Preek 

Zingen: Stromen van zegen 

Er komen stromen van zegen, 

dat heeft Gods woord ons beloofd, 

stromen, verkwikkend als regen, 

vloeien tot elk die gelooft. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 

Er komen stromen van zegen, 

heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 

op de valleien en bergen, 

zal er nieuw leven dan zijn. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 

Er komen stromen van zegen, 

zend ons die heilstroom nu neer, 

geef ons die grote verkwikking, 

geef z’ ons voortdurend, o Heer. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 



Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

Dankgebed, voorbede, Onze Vader  

Collecte 

Zingen: Lied 425- Vervuld van uw zegen 

Zegenbede 

 


