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♪♪♪ Er mag ingetogen meegezongen worden! ♪♪♪ 

 

Zingen:               Gezang 680 : 1 – 3 (LB) 

1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 

2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit. 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:             Gezang 680 : 4 en 5 (LB) 
4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

  

5 O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 

Gebed 
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Zingen:            Gezang 305 (LB) 

1 Alle eer en alle glorie 
Geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

Uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 

Zie ons vol ontferming aan. 

 
2 Alle eer en alle glorie 

Geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 
Is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

Steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie 

Geldt de Geest die leven doet, 
Die de eenheid in ons ademt, 

Vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 
Maak de tongen los voorgoed! 

 

Gebod: Matteüs 5 : 3-12 
 

Zingen:              Psalm 146 : 3 en 4 (GK)

3 Zalig hij dit in dit leven 
Jakobs God tot helper heeft, 

hij die door de nood gedreven, 

zich tot Hem om troost begeeft, 
die zijn hoop in 't moeilijkst lot 

vestigt op de HEER, zijn God. 

 
4 't Is de HEER, die alle dingen 

door zijn woord heeft voortgebracht. 

Eeuwig blijft zijn trouw omringen 
ieder die zijn hulp verwacht. 

Hemel, aarde, zee en land 

blijven door Gods macht in stand. 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:              Gezang 75 (GK)

1 Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder 

water en zonder brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, ) 

de hemel en de aarde.    ) 2x 
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2 Nu ben je soms nog alleen. 

Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 

kun je haast nergens heen. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, ) 
de hemel en de aarde.    ) 2x 
 

3 Nu heb je nooit genoeg. 

Nu blijf je steeds iets missen 

en in het ongewisse 
of je ooit krijgt wat je vroeg. 

Refrein 
 

4 Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten 

vol van zijn heerlijkheid staan. 
Refrein 
 

5 Daar is geen dorst of verdriet. 

Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 

en het eindigt niet. 

Refrein 
 

6 Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor zijn komst en zeg Amen. 

Zing voor de Heer die ons samen 

daar al van eeuwigheid zag. 
Refrein 

 

Gebed 
 

We lezen Jesaja 57 : 14-21 en Matteüs 12 : 15b-21 

 
Zingen:              Opwekking 618 

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 

U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 

U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

U overwon in elke nood, 

U brak de banden van de dood. 

 
Refrein 

U bent de hoop in ons bestaan. 

U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
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U won van de dood, droeg onze pijn. 

Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 

Heer, ik geloof... 

 
Verkondiging  

 

Zingen:          Gezang 858 : 1-4 (LB) 
1 Vernieuw in ons, o God, 

uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 

 

2 Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 
 

3 Geef ons, o Christus, deel 

aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan  
dat slaat geen dood meer stuk. 

 

4 Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog. 

Gebed & Collecte 

 
Zingen:              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.      Zegen 


