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  LIEDERENBLAD 
Zondag 23 mei Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Kand. B. van Dieren 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 281 (Als een hert dat verlangt..) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 67 :2 en 3 (NB)! 
2.De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten,/hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez 'aarde,/die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
  
3.De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen,/onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen,/Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Taize Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus. 
 
Holy Spirit, come to us, 
kindle in us the fire of your love. 
Holy Spirit, come to us, 
Holy Spirit, come to us. 
 
Kom tot ons, o heilge Geest, 
ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 
 

Kom tot ons, o Heilge Geest, 
woon in ons, o Heilge Geest. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Exodus 19 :16-25  
en Handelingen 2 : 1-4 en Galaten 5 :22-26 
 
Psalm 119 :3 en 86 (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. 
  
86.Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;  
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER'; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
Preek 
 
Opwek. 766 (Als de hemel openbreekt) 
Als de hemel openbreekt 
Het huis vervult met vrede 
Zal de adem van uw Geest 
Ons met zijn kracht bekleden 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan 
Zet ons in vuur en in vlam 
Breng een herleving en moedig ons aan 
Heer, maak ons helemaal nieuw 
 
Refrein 
De wind steekt op, de wind steekt op 
Waar zij waait leeft uw kerk weer op 
Het vuur laait op, het vuur laait op 
Een vuur van liefde voor God 
 
Als U heilig vuur ontsteekt 
Als antwoord op ons bidden 
Is de kracht die ons ontbreekt 
Aanwezig in ons midden 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan 
Zet ons in vuur en in vlam 
Breng een herleving en moedig ons aan 
Heer, maak ons helemaal nieuw 
 
Refrein 
De wind steekt op, de wind steekt op 
Waar zij waait leeft uw kerk weer op 
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Het vuur laait op, het vuur laait op 
Een vuur van liefde voor God 
Wek ons tot leven… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Pinkstercollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 249 : 1 
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. 
 
Lied 44 :3 (Lof, en eer en prijs zij God) 
3.Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen  
  
  
     
 


