
Liturgie voor zondag 23 mei om 16.30 uur.  
Ds. H. v. Noord te Wetsinge Sauwerd 
 
Votum en groet 
 
Zingen Opwekking voor kinderen 260  
 

Een duif, 
de wind, 
tongen van vuur. 
Elk mens 
verstaat 
wat God zegt in dit uur. 
  
't Is uw Geest, 
Geest van God, 
die wil wonen in mijn hart. 
't Is uw Geest, 
Geest van God, 
die wil wonen in mijn hart. 
  
Hier ben ik Heer, 
ik hou van U. 
Hier ben ik Heer, 
kom in mijn hart. 

 
Een duif, 
de wind, 
tongen van vuur. 
Elk mens 
verstaat 
wat God zegt in dit uur. 
 
't Is uw Geest, 
Geest van God, 
die wil wonen in mijn hart. 
't Is uw Geest, 
Geest van God, 
die wil wonen in mijn hart. 

 
2x Hier ben ik Heer, 

ik hou van U. 
Hier ben ik Heer, 
kom in mijn hart. 

 
Gebed 
 
Lezen HC zondag 20  
 
Wat gelooft u van de Heilige Geest? 
  
Antwoord: 
Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. 
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al 
zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. 
 
Verkondiging 
 
  



Zingen NLB 675  
 
1 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. 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 hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

   
Belijdenis 
 
Gebed 
 
Collecte 1e kerk 2e Zending en Hulpverlening 
 
Zingen De wind steekt op (Sela) 
 
Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw!

 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
  



Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 

 
Zegen 
 


