LIEDERENBLAD
Zondagmorgen 29 mei 2022
Eerste Pinksterdag
Voorganger: Ds. H. Brandsen
Organist: Kees Ploeger
Thema: De ruach van God voor ieder oor

Heilige Geest van God,
Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon.
Kom, o Heilige Geest,
Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu.

Welkom/ afkondigingen
ELB. 406 (Eens zal op de grote morgen)
1.Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.

Heilige Geest van God,
Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon.
Heilige Geest van God,
Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon.

refrein
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Laatste couplet (4x)
Kom, o Heilige Geest,
Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu.

2.Eens zal op de grote morgen
t mensdom zwijgen eind'lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
'Wat deed u om mijnentwil?'

Joh. de H. 57
1.Er komen stromen van zegen,
Dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk, die gelooft.

refrein
3,Eens zal op de grote morgen
Jezus' macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.

Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!

refrein
4.Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

2.Er komen stromen van zegen,
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Refrein:

Votum en Groet

3.Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer!

Lofprijzing: Kom o heilige Geest (Sela)
Heilige Geest van God,
Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon.

Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!

Stil gebed
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LIEDERENBLAD
Leefregel of geloofsbelijdenis

Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Opwek. 343 (Heilige Geest van God) 2x
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.

2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Gebed
Lezing door een gemeentelid

3.Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Bijbellezing: Hand. 2 :1-13
Kindermoment
Kinderlied Opwek kids 221
Ik ben nooit alleen
)
want Gods Heilige Geest,
)
zijn Heilige Geest
) 2x
woont in mijn hart.
)

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

Hij helpt mij als ik bang ben.
Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij.
Hij troost mij als ik verdriet heb.
't Is of ik Gods stem hoor:
'Kom maar bij mij'.
Psalm 87 :3,4 en 5 (OB)
3.De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: ,,Deez' en die is daar geboren''.
4.God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Israël ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind ‘ren dragen.
5.Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.
Verkondiging: De ruach van God voor ieder oor
ELB. 218 :1,2 en 3
1Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

Slotlied: Opwek. 553 (Hoor ons loflied)
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.
Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
(refrein)
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
(refrein 2x)
Zegen
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