
Liturgie Zondag 24 mei 2015 - Eerste Pinksterdag, ochtenddienst 
Psalm 67  vers 1 en 2     LvdK 

Gezang 244  vers 1 en 2     LvdK 

Opwekking 350  vers 1 en 2     Opw 

Psalm 16  vers 4 en 6     OB 

Schriftlezing  Handelingen 2 vers 1 t/m 13   HSV 

   Efeze 1 vers 13 en 14    HSV 

Gezang 477  vers 1 en 2     LvdK 

Verkondiging  ‘Met eigen woorden spreken van Gods grote daden’ 

Gezang 22  vers 1, 4 en 2     EG 

Psalm 75  vers 1      OB 

Lied 270  vers 1 en 2     ELB 

 

Opwekking 350    vers 1 en 2 

 

1. Vader, vol van vrees en schaamte, 

 buigen wij voor U. 

 Heel uw werk door ons vertreden, 

 klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

2. Heer ontferm U over ons, 

 die schuldig voor U staan. 

 U bent onze God en Redder, 

 neem ons in uw liefde aan. 

 

Enige gezangen 22    vers 1, 4 en 2

 

1. Ja, de Trooster is gekomen, 

 Jezus ging van d' aarde heen! 

 Jezus, van u opgenomen, 

 liet, o kerk, u niet alleen! 

 De Beloofde werd gezonden, 

 en de kracht uit God kwam neer! 

 't Past ons juichend, keer op keer, 

 zijn verschijning te verkonden! 

 Heden is het Pinksterfeest! 

 Looft en dankt den Heilgen Geest! 

 

4. Geest der kennis, Geest der waarheid, 

 der genade, der gebeen! 

 Leer ons wandlen bij uw klaarheid 

 in de heilverborgenheen! 

 Doe ons Abba, Vader, bidden, 

 zeggen: Jezus onzen Heer, 

 geven U in alles d' eer! 

 Zweef in der gemeenten midden, 

 om te heilgen d' offerand 

 van hun hart en mond en hand! 

 

2. Looft den Geest, die van den Vader 

 en den Zoon is uitgegaan! 

 Zingt Hem psalmen altegader, 

 roept zijn naam uit, bidt Hem aan! 

 Hem, die Gaaf en Gever tevens, 

 uitzendt en gezonden wordt, 

 God is, en wordt uitgestort! 

 Looft, o volk, den Geest des levens, 

 Hem, die schept en wederschept, 

 dien g' in 't hart ontvangen hebt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelisch Liedbundel 270    vers 1 en 2 

 

1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

 Wilt u daaraan geven,  

 daar bent u Gods kerk. 

 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

2.   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. 

 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 


