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LIEDERENBLAD    
Zondag  9 juni 2019 avonddienst 
         Eerste Pinksterdag 
      Organist Wim Dijkens 
 Voorganger in deze dienst  is 
            Ds. T.C. Verhoef 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Gezang 477  
1.Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
2,Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Begintekst: Hand. 2 :1-4 
 
Gezang 242 :2,3 en 7  
2.O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

  
3.In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 

 

7.Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

 
Geloofsbelijdenis over Pinksteren 

 
 Psalm 33 :2 en 8 (NB) 
 2.Zingt al wie leeft van Gods genade, 
   want waarheid is al wat Hij zegt. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
   op liefde rust zijn heilig recht. 
   Die zich openbaarde/overal op aarde, 
   alles spreekt van Hem. 

Heemlen hoog verheven,/vol van blinkend 
leven 

   schiep Hij door zijn stem. 
 
 8.Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   zijn heilge naam is onze vreugd. 
   Laat te allen tijde/uwe liefd'ons leiden, 
  uw barmhartigheid. 

God,op wien wij wachten,/geef ons moed en 
krachten 

   nu en voor altijd. 
 

Gebed 
 
 Bijbellezing: Ef. 4 :7-16 
 
 Psalm 119 :3 en 9(OB) 

3.Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen 
Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman 
strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik 
onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht 
bedekken,  
Wanneer ik steeds opmerkend waar' 
geweest,  

    Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 

9.Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER', 
    Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,  
    En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',  
    Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;  
    Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',  
    Die in Uw wet alom zich openbaren. 
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LIEDERENBLAD    
 Preek  
 

Opwek. 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord,  
ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
  
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  
(refrein) 
  
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
  
(refrein) 

 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Pinkstercollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied:  Opwek. 710 (Zegenlied) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

  
 
 
 
 

als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng en stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

  Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

  
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


