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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 9 juni 2019  morgendienst 
              Eerste Pinksterdag 
         Organist Anton de Jager 
     Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 
 

Welkom/ afkondigingen 
 

Opwek. 452 (2x) 
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
 
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
  
Openbaar de Vader. 
Heilig Jezus' naam. 
Leid ons in de waarheid. 
Bind ons saam. 
 
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
 
Kom, o Heil'ge Geest van God, 
wij verwachten U. 
Kom, o Heil'ge Geest van God; 
bedauw ons hart opnieuw. 
 
Stil gebed 

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 488  
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
  
Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een 
arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
  
 

Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
  
(refrein) 2x 
  
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
 

Opwek.407 O, Heer mijn God 
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie 
die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, 
dat vol is van uw kracht. 
  
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
  
Als ik bedenk, 
hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood 
gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis 
mijn zonde op zich nam. 
  
(refrein) 
  
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding 
voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
  
(refrein) 
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Psalm 33 :1 en 8 (LB) 
1.Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk,dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word'als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
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. 

 
Geboden  

 
Gezang 252 :1 en 2 
1.Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

  
2.geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Handelingen 2 : 1-13 
 
Gezang 249 :1,2 en 3 (Wij leven van de wind) 
1.Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

  
 

2.Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
  
3.Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 
kindernevendienst 3/4  

 
Verkondiging  “Wind, vuur, taal” 

 
Gezang 477 :1 
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! 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten 
1e Pinkstercollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 

 
Psalm 149 :1 (LB) 
1.Halleluja! laat opgetogen 

   een nieuw gezang den Heer verhogen. 
   laat allen die Gods naam belijden 
   zich eensgezind verblijden. 
   Volk van God, loof Hem die u schiep; 
   Israël, dank Hem die u riep. 
   Trek, Sion, in een blijde stoet 
   uw Koning tegemoet. 
 

Zegen 


