
Liturgie middagdienst 9 februari 2020 

1. Muziek voor de dienst 

Welkom, mededelingen 

Stil persoonlijk gebed 

2. Gezongen votum, gesproken groet, gezongen amen 

3. Psalm 143: 1, 8, 9 (LvdK) (=O Here, hoor naar mijn gebeden) 

Gebed 

Schriftlezing Johannes 16:5-16 

4. Opwekking 463 (Vader daal nu met uw Geest neer) 

Preek over Zondag 20 

5. Gezang 477: 1 (LvdK) (=Geest van hierboven) 

Dankgebed en voorbede 

6. Collecte 

7. Gezang 179a (Geloofsbelijdenis) 

Zegen 

8. Gezongen amen 

9. Muziek na de dienst 

 

ZONDAG 20 

Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest? 

Antwoord: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten 

tweede dat Hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus 

en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. 

CATECHISMUS VAN GENÈVE, VR.88-91 

88 PREDIKANT: Laten wij naar het derde deel gaan. 

KIND: Het geloof in de Heilige Geest. 

89 PREDIKANT: Waartoe dient dit ons? 

KIND: Dat wij erkennen dat, waar God ons heeft vrijgekocht en gered in Jezus Christus, Hij ons ook 

door zijn Heilige Geest deel laat krijgen aan deze verlossing en het heil. 

90 PREDIKANT: Hoe dat? 

KIND: Zoals het bloed van Christus onze afwassing is, is het ook nodig dat de Heilige Geest er onze 

gewetens mee besprenkelt opdat die gewassen worden. 



 

91 PREDIKANT: Er is nog een duidelijker verklaring nodig. 

KIND: Het wil zeggen dat de Heilige Geest, die in onze harten woont, ons de kracht van onze Here 

doet voelen. Want Hij verlicht ons om ons zijn genadegaven te doen kennen. Hij verzegelt en grift die 

in onze zielen, en maakt er in ons ruimte voor; Hij doet ons wedergeboren worden en maakt ons tot 

nieuwe schepselen, zodat wij door middel van Hem alle goederen en gaven, die ons in Jezus Christus 

worden aangeboden, ontvangen. 


