
Liturgie voor de dienst op Tweede Pinksterdag  

- maandag 20 mei 2013 – 

 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem 

 

Voorganger:  ds. M.L.W. Karels 

Organist:  dhr. J. Zwart 

Koster: dhr. A. Streng 

Aanvang:  10.00 uur 

 

Zingen: Gezang 242: 1 en 3

  Komt laat ons deze dag 

  met heilig vuur bezingen 

  en met vernieuwde vreugd, 

  want God deed grote dingen. 

  Eens gaf de Heil'ge Geest 

  aan velen heldenmoed. 

  Bidt dat Hij ons vandaag 

  verlicht met Pinkstergloed. 

 

  In 't lichaam van de Heer 

  tot leden uitverkoren, 

  zijn wij door uwe kracht 

  als kind’ren nieuw geboren. 

  Deel dan uw gaven uit, 

  wees met uw kracht nabij. 

  Dat ieder op zijn plaats 

  een levend lidmaat zij. 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Psalm 51: 5 

  Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 

  geef mij een vaste geest, die diep van binnen 

  zonder onzekerheid U blijft beminnen, 

  verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 

  Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God, 

  laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 

  en richt geheel mijn wil op uw gebod, 

  dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 

We belijden samen ons geloof 

 

Zingen: Gezang 255 

1   Ere zij aan God, de Vader, 

  ere zij aan God, de Zoon, 

  eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

  de Drieëen'ge in zijn troon. 

  Halleluja, halleluja, 

  de Drieëen'ge in zijn troon! 

 

2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 

  ons van alle smet bevrijdt, 

  eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

  koningen in heerlijkheid. 

  Halleluja, halleluja, 

  ere zij het Lam gewijd. 

 

3   Ere zij de Heer der eng'len, 

  ere zij de Heer der kerk, 

  ere aan de Heer der volken; 

  aard' en hemel looft uw werk! 

  Halleluja, halleluja, 

  looft de Koning, heel zijn kerk! 

 

4   Halleluja, lof, aanbidding 

  brengen eng'len U ter eer, 

  heerlijkheid en kracht en machten 

  legt uw schepping voor U neer. 

  Halleluja, halleluja, 

  lof zij U, der heren Heer! 

Gebed 

 



We lezen uit de Bijbel: 

Psalm 42: 1-6 

Johannes 7: 37-39 

 

Zingen: Psalm 42: 1 (oude berijming) 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar 't genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';  

God des levens, ach, wanneer 

zal ik naadren voor Uw ogen, 

in Uw huis Uw Naam verhogen? 

 

Verkondiging  thema: wie dorst heeft… 

 

Zingen: Gezang 87  (Hervormde Bundel) 

1 Ruis, o Godsstroom der genade 

in gemeent' en huis en hart! 

Laat in U gezond zich baden, 

wat gebogen gaat door smart! 

Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 

op het uitgedroogde land; 

en de bloemen bloeien weder, 

haast verwelkt door zonnebrand. 

 

2 Laat het uit Gods hemel stromen 

in de kerken overal! 

Van uw nederdaling dromen 

moede harten zonder tal. 

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 

kracht, die zielen opwaarts tilt, 

brengt uw ruisen, die 't verlangen 

als een heilig lied doortrilt. 

 

3 Komt, gij dorstigen, hier drinken 

uit die milde heilfontein! 

Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 

maar in haar gereinigd zijn. 

Laat U door haar golven dragen 

tot waar liefde nooit verkoelt, 

waar de kust der aardse dagen 

door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 

Gebed 

 

Collecte 

 

Zingen: Gezang 78: 1, 2 en 4 

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 

In uw gemeenschap kiemt er leven 

en levensvolheid meer en meer! 

Uw Geest moet in mij uitgestort: 

de rank die U ontvalt, verdort. 

 

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 

Het werk in need'righeid begonnen, 

wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

Wat in de winds'len sliep, ontbot, 

en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 

Zegen 
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