Liturgie 2e Pinksterdag 2018

Lied
‘’Ik zal er zijn’’
Psalm 51
vers 5
Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4
Lied
‘t Is feest vandaag
Lied
Groot en geweldig
Schriftlezing Hand. 2: 1 – 12
Lied 444
Schriftlezing Hand. 2: 13 – 21
Lied 31
Verkondiging
Lied 343
Lied 553
Lied 185
Gezang 44 vers 1
Lied 354

Sela
LvdK
OB
H.L.
OK4K
HSV
OTH
HSV
OvK
OPW
OPW
OvK
LvdK
OPW

Ik zal er zijn
Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Groot en geweldig
Na na na na na na

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

’t Is feest vandaag
H. Lam
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Oke4Kids

God heeft ons zijn woord gegeven
het begint bij Genesis
en tot en met Openbaring
zie je wie en wat Hij is
't Is niet altijd even simpel
soms begrijp je 't niet meteen
maar zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Hij is groot en geweldig
goed voor iedereen
geeft ons elke dag zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
en wij willen Hem kennen
elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer
Na na na na na na

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

God heeft ons zijn trouw bewezen
dwars door de geschiedenis
en we mogen gaan ontdekken
hoe fantastisch goed Hij is

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
en Hij laat ons nooit alleen
Ja, zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

Hij is groot en geweldig ... (3x)
Door het wonder...
Na na na na na na

Ik moet weggaan
OTH
Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Door de kracht
OvK
Refrein:
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.
Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
(refrein)
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
die er is, die zal zijn
en die is geweest
vieren wij feest met elkaar.

Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
(refrein)
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
die er is, die zal zijn
en die is geweest
vieren wij feest met elkaar.

Heilige Geest van God
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Opw.
)
)2x

)
)2x

Laat het feest zijn in de huizen
Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat

Opw.

Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal
Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal
Halleluja )16x
In de bergen, door de dalen )
Hoor ons loflied, bovenal )
In de hemel en op aarde
)
als uw glorie, komen zal
)3x

De Here zegent jou
OvK
de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

Glorie aan God
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid
gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en
pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus
Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en
pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus
Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en
pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus
Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

