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Liturgie 31 mei 2020, Pinksteren 

onlinedienst 

 
 

Welkom en mededelingen 

 

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God 

 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

Want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

En kniel nu voor Hem neer; 

Die zelf geen zonde kent 

En ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

Want heilig is de Heer. 
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Wees stil, want de heerlijkheid van God 

Omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

Waar Hij verschijnt met vuur; 

Een eeuwigdurend licht 

Straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

Omgeeft ons in dit uur. 

 

Wees stil, want de kracht van onze God 

Daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

En ons genezing brengt; 

Niets is onmogelijk 

Voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

Daalt neer op dit moment. 

 

Zingen Opwekking 788 Wees welkom Geest van God 

  

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. 

 

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. 

Wees welkom, Geest van God. 
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Wees werkzaam onder ons. 

Ga ons niet voorbij, 

vervul ons hier en nu. 

Vul dit huis met meer van U. 

Welkom 

Welkom geest van God 

Welkom, welkom, ga ons niet voor bij 

Vervul ons hier en nu 

Vul dit huis met meer van U 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

Zingen God suit on 

 

Every morning when I wake 

I get ready, I get ready 

Got my armour for the day (hey!) 

 

Elke ochtend als ik wakker word 

Kleed ik mij aan, kleed ik mij aan,  

ik haal mijn wapenrusting voor de 

dag 
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I get ready, I get ready 

 

This way, this way, I know you’re 

with me 

Every step I take, whoa, whoa 

This way, this way, I know you’re 

with me 

Every step I take 

 

I got the sword of the Spirit, the 

shield of faith 

The belt of truth around my waist 

When I feel weak you make me 

strong 

Never back down,  

I got my God suit on 

Your saving grace will guard my 

head 

Your righteousness like a bullet-

proof vest 

These good news shoes were made 

to run 

Never back down,  

I got my God suit on 

Never back down,  

I got my God suit on 

 

Every battle that I face 

I’ll be ready, I’ll be ready 

When the arrows fly my way (hey!) 

Hold me steady, hold me steady 

 

10, 9, 8, 7, 6 

Got my hands in the air 

Ik ben er klaar voor 

 

Zo, ja zo, weet ik dat U bij mij bent 

 

Bij elke stap die ik zet 

Zo, ja zo, weet ik dat U bij mij bent 

 

Bij elke stap die ik zet 

 

Ik heb het zwaard van de Geest, het 

schild van geloof 

De gordel van waarheid om mijn 

middel. Als ik zwak ben, maakt U 

mij sterk. 

Ik geef nooit op, 

 ik heb het uniform van God aan. 

Uw reddende genade zal mijn 

hoofd beschermen 

Uw gerechtigheid als een kogelvrij 

vest 

Deze goed-nieuws-schoenen zijn 

gemaakt om op te rennen 

Ik geef nooit op,  

ik heb het uniform van God aan. 

Ik geef nooit op,  

ik heb het uniform van God aan. 

 

Voor elk gevecht dat ik moet 

voeren sta ik paraat 

Wanneer pijlen om mijn hoofd 

vliegen, sta ik vast 

 

10, 9, 8, 7, 6 

Mijn handen in de lucht 
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Your praise on my lips 

5, 4, 3, 2, 1 

Every battle I face 

My God has won! 

 

10, 9, 8, 7, 6 

Got my hands in the air 

Your praise on my lips 

5, 4, 3, 2, 1 

Never back down 

I got my God suit on 

 

U prijs ik met mijn mond 

5, 4, 3, 2, 1 

Elk gevecht dat ik moet voeren, 

heeft mijn God gewonnen 

 

10, 9, 8, 7, 6 

Mijn handen in de lucht 

U prijs ik met mijn mond 

5, 4, 3, 2, 1 

Ik geef nooit op,  

ik heb het uniform van God aan 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Efeze 6: 10 - 18 

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn 

macht.11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen 

houden tegen de listen van de duivel.12Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 

machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 

hemelsferen.13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te 

kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand 

te kunnen houden.14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw 

heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,15de inzet voor het 

evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,16en draag bovenal 

het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het 

kwaad zelf is kunt doven.17Draag als helm de verlossing en als zwaard 

de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 

blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 

 

Overdenking 
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Muzikaal intermezzo 

 

Zingen Hemelhoog 682 Laat heel de wereld het zien 

  

Laat heel de wereld het zien, 

Maak de volk'ren weer blij 

Door de klank van zijn stem. 

Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 

Klap je handen voor Hem! 

 

Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 

Een eeuwige heerschappij. 

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 

't Woord van de waarheid maakt vrij. 

Het maakt vrij. 

 

Laat heel de wereld het zien, 

Maak gevangenen vrij, 

Breng de eenzamen thuis. 

Heel satans bolwerk stort neer, 

Door 't gebed tot de Heer, 

Door de kracht van het kruis. 

 

Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 

Een eeuwige heerschappij. 

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 

'T Woord van de waarheid maakt vrij. 

Het maakt vrij. 

 

Laat heel de wereld nu staan 

Vol ontzag voor zijn naam, 

Zing het lied dat Hem eert. 

Wees niet meer stil, zeg het voort 
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Tot de wereld het hoort: 

Jezus regeert! 

 

Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 

Een eeuwige heerschappij. 

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 

'T Woord van de waarheid maakt vrij. 

Het maakt vrij. 

 

Reacties 

 

Gebed 

 

Zingen Hemelhoog 336 Groot is Uw trouw 

 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 

Zon maan en sterren in hemelse baan 

Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid 

Uw grote trouw die zal blijven bestaan 
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Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw 

Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 

Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 

Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 

 

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw 

Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 

Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 

Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 

Zegen 

 

 


