Liedblad voor de avonddienst van 23 mei 1e Pinksterdag in de
Dorpskerk, aanvang 18.30 uur.
Voorganger: Ds. M.P.D. Barth
Zingen: OTH 135
1.Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons
beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

2.Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
(Refrein)

(Refrein)
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

3.Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ ons voortdurend, o Heer!
(Refrein)

Zingen: Psalm 25:2
Zingen: OTH 190:1 en 4
1.Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Schriftlezing: 2 Kor.3:12-18
Zingen: Psalm 85:1 en 3

4.Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods
rijk.

Zingen: Weerklank 69:1, 2 en 3

2.Het licht dat wij aanschouwen
mogen,
dat door geen duister wordt
bedekt,
het evangelie ons voor ogen,
dat ons voorgoed tot leven wekt,
is Christus in wiens heerlijkheid
het beeld van God ons begeleidt.

Zingen: Psalm 72:6 en 7

3.De God, die sprak in den
beginne:
‘Licht schijne in de duisternis’,
verlicht ook heden hart en zinnen
van ieder die in Christus is.
Wij zien in Christus’ aangezicht
Gods eigen ongeschapen licht.

