Welkom in de hervormde gemeente
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie
2e Pinksterdag

Wees stil voor het aangezicht van God
1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Opening
Laat ons samen één zijn
1. Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.

2. Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.

3. Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
4. Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.
5. Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
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't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest
1. ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

2. Wij weten het nu zonneklaar;
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
’t Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Gedicht
God giet zijn heil op Pinksteren uit
1. God giet zijn heil op Pinkst’ren uit,
De tijd is vol naar zijn besluit.
Hij laat de zijnen niet alleen,
Eendrachtig in zijn naam bijeen.
Niet langer blijven zij verweesd:
De Trooster komt, de Heil’ge Geest.

2. Nu God de hemelen ontsluit,
klinkt plotseling een sterk geluid,
alsof met vaart en kracht een wind
zijn waaien in het huis begint.
Niets anders wordt er nog gehoord,
het dringt in alle kamers door.

3. Ook zien zij met verwond’rend oog
Een vuur dat neerdaalt van omhoog.
Het neemt de vorm van tongen aan
En blijft op aller hoofden staan.
In tekenen van wind en vuur
Vervult de Geest hen in dit uur.

Psalm 122: 1 en 3
1. Wat was ik blij toen mij een stem
uitbundig riep om mee te gaan.
Huis van de heer, ik kom eraan ik sta al klaar, Jeruzalem!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

3. Bid dat de heer zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet
en dat haar muur bescherming biedt,
zodat de stad in welvaart leeft.
Het is om elk familielid
dat ik voor deze Godsstad bid,
de mooiste stad van alle steden.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal
om voorspoed, veiligheid en vrede.

Collecte
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Refrein.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Schriftlezing
Romeinen 8: 12-17
12. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te
leven.
13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de
daden van het lichaam doodt, zult u leven.
14. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn
kinderen van God.
15. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst
leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie
wij roepen: Abba, Vader!
16. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God
en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat
wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Overdenking
Romeinen 8: 15
In vuur en vlam zet ons de Geest
1. In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort –
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!
2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

Kroon Hem met gouden kroon
1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all' eeuwigheen,
die 't heil voor u verwierf.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Bless the Lord
Bless the Lord my soul, and bless His holy name.
Bless the Lord my soul, He leads me into life.

Sluiting
Gods zegen voor jou
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
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Maranatha
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer......
Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Na de dienst bent u/jij van harte welkom in het KC voor een
kopje koffie/thee of fris.

