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  LIEDERENBLAD 
Zondag 23 mei 2021 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. L.W. Smelt  
Thema:  Waar ben je vol van? 
  
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 687 LB2015 
1.Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knie‰n 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. 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek. 623 
Laat het huis gevuld zijn   
met wierook 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.  

Laat het levend water stromen  
door je heen.  
  
Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed 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;  
bewerk het diep in ons hart.  
  
Heer, wees welkom met uw Geest   
en doorwaai nu heel het huis.   
Kom en maak het 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.    
 
Iedere dag ieder uur  
Ied're dag ieder uur 
Sta ik in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
Maak mij echt maak mij puur 
Zet mij in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
 
Ik wil danken ik wil zingen 
Ik wil dansen ik wil springen 
En aan iedereen vertellen 
Dat U leeft 
Ik wil knielen ik wil buigen 
Ik wil jubelen en juichen 
En getuigen van de liefde 
Die U geeft 
 
 

 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
Ied're dag ieder uur 
Sta ik in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
Maak mij echt maak mij puur 
Zet mij in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
 
Ik wil danken ik wil zingen 
Ik wil dansen ik wil springen 
En aan iedereen vertellen 
Dat U leeft 
Ik wil knielen ik wil buigen 
Ik wil jubelen en juichen 
En getuigen van de liefde 
Die U geeft 
 
Geboden  
 
Lied 1005 LB(2015) 
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid   
 

Bijbellezingen: Handelingen 2 :1-4  
en Efeze 5 :15-21 

 
teksten: Hand. 2 :4 en Efeze 5 :18b 

 
Filmpje van de kindernevendienst 

 
Psalm 117  (nieuwe berijming) 
Looft, alle volken, looft den Heer, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 
 
OTH lied 50   
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid is machtig over 
ons 
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 
Halleluja (8x) 
 
Evang. Liedbundel Lied 31 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 
+ herhaling 
 
(ds. Leo Smelt zingt Spaanse versie)   
Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos 
todos, alabadle. 
Porque ha engrandecido sobre nosotros su 
misericordia, 
y la verdad de Jehová es para siempre. 
Aleluya. Amen. 
Y la verdad de Jehová es para siempre. 
Aleluya. Amen 

 
Preek  ’ Waar ben je vol van? 
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OTH. 138 (Heilige Geest van God…)                     
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.                                                                                          
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart                                           
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw                                                            
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Pinkster collecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Lied 1005 LB(2015) 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


