
2e pinksterdag, morgendienst 
Lied   Breng ons samen Sela 
Lied   Votum & Groet  Sela 
Lied 57   vers 1, 2, en 3   JdH 
Lied 343  Heilige Geest van God  Opw 
Lied 31   Door de kracht  OvK 
Schriftlezing  Efeze 6 vers 10 t/m 20 HSV 
Gezang 477  vers 1 en 2   LvdK 
Verkondiging Pinkster uitrusting 
Psalm 111  vers 1 en 5   OB 
Psalm 116  vers 1, 7 en 11   OB 
Lied 150  Heer U bent mijnleven OTH 
Lied 185  De Heere zegent jou OvK 
 
Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Votum en Groet 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 57 vers 1, 2 en 3 JdH 
1. Er komen stromen van zegen 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,  
Stromen, verkwikkend als regen,  
Vloeien tot elk die gelooft.  
Stromen, stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder  
Zend ons die stromen, O Heer. 
 
2. Er komen stromen van zegen,  
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.  
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn.  
Stromen, 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 de Heilstroom nu neer!  
Geef ons die grote verkwikking;  
Geef z’ ons voortdurend, O Heer.  
Stromen, stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder  
Zend ons die stromen, O Heer. 
 
 
 
 
 
 



Lied 343 OPW 
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. 
 
Lied 31  OvK 
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. 
 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer 
Hij is het waard ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 150 OTH 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
3. Heer, U bent mijn kracht,de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij 
    nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
4. Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde 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 Godsrijk 
 
 
 
 
 

Lied 185 OVK 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
de Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 


