
1e pinksterdag, morgendienst 
Gezang 244 vers 1  LvdK 
Lied 36  vers 2 en 3 SB 
Psalm 51 vers 4 en 5 LvdK 
Lied 116    OTH 
Psalm 63 vers 1 en 4 OB 
Schriftlezing Handel. 2:1-13HSV 
  Openb. 19:6-9 HSV 
Psalm 45 vers 4 en 5 LvdK 
Psalm 68 vers 2 en 10 OB 
Gezang 22 vers 1 en 2 EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftberijming 36 vers 2 en 3 
2. Nu kan de bruiloft van het Lam, 
waar heel de schepping naar verlangt, 
de goede tijd, beginnen. 
Zijn Bruid maakt zich voor Hem gereed: 
zij mag zich tooien met een kleed 
van smetteloos fijn linnen. 
Halleluja! Heilge daden 
zijn als draden  
saamgeweven, 
tot een feestkleed haar gegeven. 
 
3. Welzalig wie genodigd zijn 
tot deze bruiloft, dit festijn, 
wie reine kleren dragen. 
Hun loflied, dat het Lam begroet, 
klinkt als het daavren van de vloed, 
als zware donderslagen. 
Halleluja! De Gerechte 
zal zijn knechten 
niet beschamen: 
wat God spreekt is amen. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 116 OTH 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1e Pinksterdag, middagdienst 
Psalm 107  vers 1 en 4  LvdK 
Lied 27  vers 1, 2 en 3  Opw 
Lied 119 Vader, daal nu met… 
Schriftlezing Johannes 14:15-31 HSV 
  Zondag 20  HC 
Psalm 72 vers 2 en 11  OB 
Psalm 118 vers 5 en 10  LvdK 
Collectelied U bent een God die roept 
Lied 710 Zegen mij op de weg OPW 
Gezang 255 vers 1, 2, 3 en 4  LvdK 
 
Lied 27  vers 1, 2 en 3 OPW 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2.Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
 
 
 

 
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Lied 119 Vader, daal nu met 
Vader, daal nu met uw Geest neer 
op wie hopen op uw kracht. 
Vader, ga genezend rond; 
heel hen die verwond 
op uw liefde wachten. 
 
Vader, U kunt ons genezen; 
daarom bidden wij tot U: 
Kom en vul ons met uw vuur, 
heel ons in dit uur; 
Vader, wij verwachten U. 
 
Collectelied  U bent de God die roept 
U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt,  
die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 
  
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer. 
  

 
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan.  
In Mij blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
  
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik uw hulp verwacht;  
voltooi in mij uw werk  
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
  
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 



 
Opwekking 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 


