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Er klinkt een erewoord, 
een klaar getuigenis, 
Gij schept een nieuwe eeuw, 
een rijk dat vrede is; 
hoezeer zal alle haat 
geveld zijn en verdaan, 
de liefde zegeviert, 
o Geestdrift, vuur ons aan. 
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4. Angels, help us to adore Him; 

ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
 
- Slotlied: Blijf met uw genade bij ons (Staande) 
              Allen: 3x   
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen. 
 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna zingen:  O Geest, o 
heilig vuur 
(op melodie van ‘Gelukkig is het land’; door Jaap Zijlstra) 
 
O Geest, o heilig vuur 
dat uit de hemel viel,... 
een stormvlaag door het hart, 
een branding in de ziel, 
breek uit in nieuwe gloed 
en steek de tongen aan, 
een lofstem eensgezind, 
een lied niet te weerstaan. 
 
Getroost te zijn, verrukt 
van lichtval en van wind, 
geliefd te zijn en puur, 
verwonderd als een kind; 
hoe hartverwarmend is 
de lofzang in uw huis, 
o God, o goede Geest, 
uw liefde brengt ons thuis. 
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En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten:  
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, 
the King of heaven 
 

1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
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Gereformeerde kerk Lunteren (PKN) 
Zondag 29 mei 2016, welkomdienst. 
Aanvang:  7 uur: ds. Wim J.W Scheltens 
Muzikale medewerking  van de WelcomeSingers o.l.v. Margret 
Spelt 
Thema: De Heilige geest als richtingwijzer 
 
- Voor de dienst: U, die mij geschapen hebt en Heer, ik wil U 
prijzen zingen 
 (in een ABA-vorm: Opwekking 355+356 en dan weer 355. 
 
- Woord van welkom. 
 
- Intochtslied: Psalm  25: 2,3 (staande)   
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- Zingen: Veni Creator Spiritus  
WelcomeSingers: 1x, allen: 2x 
 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator, veni Creator. 
Veni Creator Spiritus. 
 
- Gebed 
 
- Zingen: Taal op de tong (NLB 690) 
De Welcome-Singers zingen eerst het hele lied. 
Dan zingen allen het lied. 
 
- Woord van geloof 
 
- WelcomeSingers: In God de Vader op zijn troon (NLB 342) 
WelcomeSingers:couplet 1 en 2; allen: hele lied. 
 
- De Bijbel open: Johannes 16: 13-15  
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13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de 
weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf 
spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie 
bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken 
wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader 
is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie 
bekend zal maken, van mij heeft. 16 Nog een korte tijd en jullie 
zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’  
 
- WelcomeSingers: Shepherd lead me  
 
- Signaal  O God die op het Pinksterfeest (Muus Jacobse) 
 
O God die op het Pinksterfeest  
uw Geest uitstort op alle vlees  
en uit de hemel nederdaalt  
 op alle tong en taal,  
 
stort nu in ons het goede woord  
dat wordt geloofd met het gehoor  
en indaalt als een zoete wijn  
waarvan wij dronken zijn,  
 
dat Jood en Griek en Arabier  
uw daden horen, nu en hier,  
dat U Romein en Aziaat  
in eigen taal verstaat!  
 
O stormwind die ons huis vervult,  
vuur dat zich over elk verdeelt,  
maak onze eigen woorden tot  
de eigen taal van God! 
  
- WelcomeSingers: Creation sings the Father's song 
 
- Verkondiging:  De Heilige geest als richtingwijzer 
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- Zingen: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
(NLB 686) 
 
 - Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 
436) 
 
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'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
 
 
 


