Liedblad voor de middagdienst van 2 juni in de Dorpskerk
Voorganger: ds Hoek
Zingen: Psalm 98: 1 en 3
Zingen: Psalm 20: 1 en 5
Zingen: Gezang 587: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)
2.Zoals Jezus heeft beloofd,
komt de Heil’ge Geest.
Vlammen ziet men op hun hoofd
op het Pinksterfeest
en een machtig stormgedruis
vult het hele huis.
3.Los komt ieders tong, hun stem
spreekt een and’re taal.
Mensen in Jeruzalem
horen het verhaal:
Jezus stierf, is opgestaan.
’t Rijk van God breekt aan.
4.Geest, die uit de hemel kwam,
vuur, dat nimmer dooft,
zet ons koude hart in vlam,
breng ons tot geloof.
Sterke wind, drijf zelf ons aan,
om tot God te gaan.

Schriftlezing: Jesaja 63: 15-64:4
Hand. 1:9-14
Vurig gebed om het komen van God
Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor Uw
aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat
opborrelen, om Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvolken
voor Uw aangezicht sidderen. Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet
verwachtten, daalde U neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden
af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het
gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht. (Jes.64: 1-4)
1.Pinkster-vraag
2.Pinkster-vuur
3.Pinkster-vrucht
4.Pinkster-verhoring

Zingen: Psalm 97: 1, 2 en 5 (Weerklank)
1. De HEER alleen regeert,
als Koning hoog geëerd / tot aan de verste stranden.
Verheug u alle landen.
Hij hult zijn majesteit / in wolk en donkerheid.
Zijn troon staat vast en hecht, / gegrond op heilig recht
en op gerechtigheid.
2. Een vuur gaat voor Hem uit,
een vlam die niemand stuit, / verzengt aan alle zijden
hen die zijn macht bestrijden.
De aarde, fel verlicht, / beeft voor zijn bliksemschicht.
voor ’t heilig aanschijn Gods / versmelten berg en rots,
als Hij de wereld richt.
5. U, die de HEER bemint,
bij Hem bescherming vindt, / als goddelozen woeden,
wil voor het kwaad u hoeden.
’t Is God die vreugde spreidt / voor wie zijn naam belijdt.
U, die oprecht gelooft, / nooit wordt uw licht gedoofd.
Wees in de HEER verblijd.
Zingen: Psalm 86: 5
Zingen: Gezang 192: 1 en 2 (Weerklank)
1.Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!

2.Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

