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Orde van Dienst – ‘Het zal je maar gegeven worden!’ (Pinksteren) 
 
31 mei 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Ds. Louis Krüger    Ouderling van dienst: Stephan van Veen 
Muziek:  Peter Maat en Adonaï 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L7bOo14uhe0 – Opwekking 788 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S3M-JxqdPJU – Opwekking 815 
 
+++ 
 
Opwekking 654 
 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag. 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft Uw liefde telkens weer 
en Uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door Uw Heilige Geest. 
 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht. 
De vreugde van U is mijn kracht.

Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag. 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft Uw liefde telkens weer 
en Uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door Uw Heilige Geest. 
 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht. 
De vreugde van U is mijn kracht. 

 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Gezang 242: 1, 3 en 4 
 
1 
Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed.

2 
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kind'ren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
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4 
Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij 's Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus' beeld, 
door woord en brood en wijn. 
 
Gezang 415: 1 en 3 
 
1 
Komt nu met zang van zoete tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van  harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
zijn lof vermeer', 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk!

3 
De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duist're wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, 
die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 

 
Verootmoediging en Genadeverkondiging 
 
Psalm 67: 1 
 
1 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
Moment voor de kinderen 
 
Pinksterkinderlied: 
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk 
 
In Memoriam Grietje Vloo - Geertsema 
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Gezang 14 : 5 
 
5 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
Mededelingen 
 
Filmpje presentatie Rogier op missie 
 
Collecte:  

- Zending 
 
Opwekking 343 (3x) 
 
Heilige Geest van God, ) 
vul opnieuw mijn hart. ) 2x 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 
Opwekking 623 
 
Laat het huis gevuld zijn met wierook van 
aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn 
Geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van 
eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 
Want Ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn 
linnen. 
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en 
trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw 
Zoon Jezus. 

Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
 
Heer wij roepen tot U: 
'Kom opnieuw met Uw vuur.' 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
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Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Bijbellezingen: 
 
Johannes 20 : 19 – 22 
 
Verschijningen 
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 
vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie 
uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
 
Handelingen 2 : 1 – 3 
 
De komst van de heilige Geest 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan 
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 
 
Verkondiging ‘Het zal je maar gegeven worden!’ 
 
Evangelische bundel 147: 1, 3 en 5 
 
1 
Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
3 
Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d'ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij!

5 
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 
o, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o, verheerlijk U in mij. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied: Opwekking 334 
 
1 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
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. 
 
2 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
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 
 
3 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
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 
 
Zegen – gesproken Amen 
 


