
Orde van dienst  
 
 U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 

of uzelf. 

 

Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar „Holy Spirit”  als voorbereiding op de dienst. 

 

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
Heilige Geest, Gij Hemelhoge (melodie: Psalm 149) : 1 
  

1 Heilige Geest, Gij hemelhoge, 
   die ons het licht geeft in de ogen, 
   de warmte in de stem, de vreugde 
   in 't hart van de verheugde, 
   raak ook nu onze lippen aan, 
   geef ook nu tongen te verstaan, 
   wij talen naar uw woord, uw zin, 
   o Geest, woon bij ons in. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u 
 G: ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in alle tijden 
 A: en niet loslaat wat zijn hand begon.  Amen.   
  

Gemeente gaat zitten 
  

Zingen: Opw. 788: 1, 2 en 3 
  

   Refrein:  Wees welkom, Geest van God. 
     Wees werkzaam onder ons. 
     Ga ons niet voorbij, 
     vervul ons hier en nu. 
     Vul dit huis met meer van U. 

1 Wees welkom, Geest van God. 
   Wees welkom, Geest van God. 
   Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan. 
   Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan. 
   Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan. 
   Wees welkom, Geest van God. 
  
2 Wees welkom, Geest van God. 
   Wees welkom, Geest van God. 
   Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis. 
   Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis. 
   Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis. 
   Wees welkom, Geest van God.   Refrein: 



 3 Wees welkom, Geest van God. 
   Wees welkom, Geest van God. 
   Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft, 
   om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt. 
   Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt. 
  Wees welkom, Geest van God.   Refrein (2x) 
  
Inleiding op de dienst: De vrucht van de Geest 
  

Henk vertelt 
  

Kyriegebed 
  

Zingen:  Opw. 343 
  

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

Lezen: Johannes 15: 7 - 17  en  Galaten: 16 - 23 
  

Zingen: NLB 841: 1 en  2  
  

1 Wat zijn de goede vruchten,  2 geloof om veel te geven, 
   die groeien aan de Geest?      te geven honderd - in, 
   De liefde en de vreugde,      wij zullen leren leven 
   de vrede allermeest,      van de verwondering: 
   geduld om te verdragen      dit leven, deze aarde, 
   en goedertierenheid,      de adem in en uit, 
   geloof om veel te vragen,      het is van Gods genade 
   te vragen honderd - uit;      en zijn lankmoedigheid. 
  

Anita vertelt 
  

Zingen: NLB 675: 1 en 2 
  

1 Geest van hierboven,           2 Wat kan ons schaden, 
   leer ons geloven,    wat van U scheiden, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Hemelse Vrede,    Niets is ten kwade, 
   deel U nu mede       wat wij ook lijden, 
   aan een wereld die U verwacht!  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Wij mogen zingen    Gij hebt de zege 
   van grote dingen,    voor ons verkregen, 
   als wij ontvangen    Gij zult op aarde 
   al ons verlangen,    de macht aanvaarden 
   met Christus opgestaan.    en onze Koning zijn. 
   Halleluja!     Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven    Gij, onze Here, 
   zal Hij ons geven,    doet triomferen 
   als wij herboren    die naar U heten 
   Hem toebehoren,    en in U weten, 
   die ons is voorgegaan. Halleluja!  dat wij Gods kindren zijn.  Halleluja!    



   
Alberta vertelt 
  
Verhaal 
  
Verwerking 
  
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (zingen Opw. 436): 
  

1 Onze Vader in de hemel, 
   heilig is uw Naam.  
   Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
   Laat uw wil worden gedaan 
   in de hemel, zo ook hier op aard’; 
   Onze Vader in de hemel, 
   heilig is uw Naam.  
   Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
   Laat uw wil worden gedaan 
   in de hemel, zo ook hier op aard’; 
     Refrein (2x):  want van U is het Koninkrijk, 
         de kracht en de heerlijkheid, 
         tot in eeuwigheid. 
  

2 Onze Vader in de hemel, 
   geef ons daag’lijks brood. 
   En vergeef ons onze schulden, 
   gelijk ook wij dat doen: 
   Hun vergeven die ons iets schuldig zijn;  Refrein 
  

3 En leidt ons niet in verzoeking, 
   maar verlos ons van het kwaad.   Refrein 
  

   Amen. Amen. 
  
Luisteren: Oceans 
  
Toelichting collecte 
  
Collecte (1e: Onderwijs Pakistan / 2e  PGE) 
  
Zingen: NLB 681 (2x) 
  

Kom tot ons, o heil'ge Geest,  
in ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde.  
Kom tot ons, o heil'ge Geest,  
kom tot ons, o heil'ge Geest.  
  
Gedicht:  Fluister het mij in, Heilige Geest   en  zingen: NLB 681 

  



Zegen   Zingen:  Opw. 602 
  

    1 Vrede van God,de vrede van God, 
       De vrede van God zij met jou. 
       Vrede van hem,vrede van God,   
       De vrede van God zij met jou 
  
    2 In Jezus’naam, In Jezus’naam, 
       In Jezus’naam geef ik jou: 
       Vrede van hem,vrede van God, 
        De vrede van God zij met jou 
  
    3 Heilige geest, de heilige geest, 
       De Heilige geest zij met jou. 
       Vrede van hem,vrede van God, 
       De vrede van God zij met jou. 
  

 
 
Na de dienst is er de gelegenheid koffie/thee  
te rinken in d’Zeihuuvzaal. Iedereen van harte welkom. 
  

 


