Liturgie Pinksterzangdienst
Tweede Pinksterdag 2019

Inleidende muziek
Opening/lied: Psalm 25
Samenzang: Kom O Heilige Geest (opw. 754)
1. Heilige Geest van God
Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon

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

3. Kom O Heilige Geest
Wij wachten op U
Vervul ons met Uw kracht
Heil'ge Geest kom nu

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

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

6. Kom O Heilige Geest
Wij wachten op U
Vervul ons met Uw kracht
Heil'ge Geest kom nu

7. Kom O Heilige Geest
Wij wachten op U
Vervul ons met Uw kracht
Heil'ge Geest kom nu
Welkom en gebed: Marco van der Spek
Samenzang: Laat het huis gevuld zijn (opw. 623)
Heer wijs mij Uw weg (opw 687)
Laat het huis gevuld zijn met wierrook 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
Ik 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
Verwerk 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 Uw levend water stromen door ons heen.

Heer, wijs mij Uw weg
Vrouwen:
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Mannen:
Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

Allemaal:
Heer toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.

Mannenensemble: Peace like a river
In His love

Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel )
mijn weg gelopen heeft. ) 2x

Samenzang: Kinderlied: Vertel het aan de mensen
Door de kracht, door de kracht v.d. Heilige Geest
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!

Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Door de kracht, door de kracht
van de Heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.
(Refrein)
Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!

(Refrein)
Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!

Schriftlezingen: Johannes 16: 4b – 15
4Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat
Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u
was.
De Heilige Geest en Zijn werk
5En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar
gaat U heen?
6Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld.
7Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal
de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
8En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van
oordeel:
9van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
10van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
12Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
13Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de
waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal
Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
14Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
15Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal
nemen en het u zal verkondigen.

Samenzang en collecte: Psalm 119: 3 en 9 en Lopen op het water (opw 789)
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwe 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.
9. Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.
U leert me lopen op het water (opw. 789)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op Uw Naam.
mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (Refrein)
Bridge :
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid. (Refrein)

Overdenking: Marco van der Spek

Samenzang: Laat uw Glorie zien (opw. 557)
Laat Uw Glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat Uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt Uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon Uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Allemaal:
Laat Uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat Uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt Uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de Enige die redt.
Toon Uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat Uw Glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat Uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt Uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de Enige die redt.
Toon Uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Mannenensemble: Zing de Heere een nieuw lied
Gaan met God
Samenzang: Er komen stromen van zegen (JDH)
Wij gaan op weg met brandend hart (opw 404)
1.Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

2. 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,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.

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

5. Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.

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

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in Uw naam.
Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur
Als een vuur.
Dankgebed: Marco van der Spek
Samenzang: Ga nu heen in vrede (melodie van land of Hope and Glory) (Staande)
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.

Uitleidende muziek: band en zang

Wij danken u voor uw komst en namens iedereen die deze dienst
mogelijk heeft gemaakt wensen wij u en jou een heel fijne dag toe!

