ZANGDIENST

2e Pinksterdag- Hervormd Hagestein-Hoef en Haag

1. Zingen Kom o Heilige Geest
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 Gee k m nu

2. Welkom en opening door Machiel

3. Zingen Samen in de naam van Jezus
Samen 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.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

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 erover waakt,
en de Geest doorbreekt de
grenzen
die door mensen zijn

gemaakt.
Prijs 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

4. Zingen Kom Heilge Geest gij vogel Gods
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord,
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

5. Schriftlezing Handelingen 2:14-21
14Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen:
Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot
uw oren doordringen:
15deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de
dag.
16Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen
zullen dromen dromen.
18En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij
zullen profeteren.
19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en
rookwalm.
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20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en
ontzagwekkende dag van de Heere komt.
21het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.
6. Zingen Laat het huis gevuld zijn
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

Laat Mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Heer wees welkom met Uw Geest
En doorwaaien heel het huis
wil 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

Want ik wil komen met Mijn Geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar Ik woon
7. Zingen Heer ik hoor van rijke zegen
Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Heil ge Gee
il nie
bij gaan
Gij geef blinden d gen ee
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij,
ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.

8. Meditatie door Ds. Brendeke
9. Amke zingt Lopen op het water
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

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

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

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.
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10. Gedicht
Pinksteren
De Geest op wie al eeuwen werd gewacht,
die ons van nieuwe dingen zou doen dromen,
ons zou voorzien van ongekende krachtHij is vandaag gekomen!
T ngen an
en b lde end gel id
Ons hart zwol op van vreugde en verlangen.
In alle talen riepen wij het uit:
Laat Jezus lof ontvangen!
Nu durven wij de wereld in te gaan,
e k ndigend Hij i d
G d ge nden
Erken je hulpeloosheid, neem Hem aan
al ffe
de nde
Door deze woorden heen bouwt God Zijn kerk.
Wij spreken en Hijzelf zal overtuigen.
Herschepper-Geest, kom, doe het echte werk:
laat harde harten buigen.
(Arie Maasland)
11. Zingen God is in ons midden
God is in ons midden.
Laten wij tot Hem bidden,
nu wij hier in eenheid samen zijn.

Wie Hem roemt,
wie Hem noemt;
Heer en Hemelvader,
kom nu tot Hem nader.

God is in ons midden.
Heilig is de Here;
buig in stilte Hem ter ere.

12. Dankgebed door Ds. Brendeke
13. Zingen Geest van hierboven
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deelt U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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