Zondag 12-06-2022
Trinitatis

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur
Dhr. J. Strietman
“Wie is God voor mij?”
Avonddienst 18.30 uur
Praise Gospelkoor
“Één van Geest”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO
(RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel 105.9 FM)
of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet
Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Musicus: Henk Tebrugge

Avonddienst
Kerkenraadslid: Henk van Deijk
Muziek: Gospelkoor
o.l.v. Petra Troost en Izaäk Kievit

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: PS 136:1,3,12,13
Votum en groet
Inleiding op de dienst
Kinderlied: HH 222
Morgengebed
Zingen: PS 146:1,3,4
Schriftlezing: 2 Korinthe 12:7-9
Verkondiging
Zingen: OPW 428
Dankgebed en voorbeden
Collecte** (bij de uitgang)
Slotlied: OPW 354
Zegen
Muziek na de dienst

Zingen: Sela06 2
Welkom, votum en groet
Zingen: OPW 391
Zingen: OPW 608
Gebed
Zingen: OPW 623
Zingen: OPW 389
Zingen: OPW 343
Gedicht
Kinderlied: KIND 57
Kinderlied: TIM 187
Lezen: Handelingen 2
Zingen: OPW 766
Zingen: OPW 654
Zingen: OPW 459
Verhaal
Zingen: Send it on down
Zingen: OPW 833
Zingen: OPW 741
Gebed
Zingen: OPW 845

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.
**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
“Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons opofferde om
onze zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan;
het was als een heerlijke geur voor Hem..”
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Agenda
Zondag 12 juni
09.30 uur Dhr. J. Strietman
11.00 uur Jeugdzolder en JoVo’s
18.30 uur Praise Gospelkoor
Maandag 13 juni
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 14 juni
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor

Woensdag 15 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni
Zaterdag 18 juni
09.00 uur Zomerfair
Zondag 19 juni
09.30 uur Dhr. H. Pollema
18.30 uur Br. E. Voogd

Gebed gevraagd voor:
Pastoraat - In verband met de vakantie van Anneke Akershoek, wordt de
pastoraatmail niet gelezen van 07-06 t/m 17-06. Mocht u toch iemand willen spreken
van het pastorale team, kunt u contact opnemen met Annelies van den Hoven
(06-30535823).
SAMENDIENST 26 juni - 26 juni is de laatste SAMENDIENST van het kerkelijk
seizoen. In de zomermaanden houden we reguliere erediensten. Tijdens de
SAMENDIENST van 26 juni willen we jou / u de gelegenheid geven om zelf gebedsen / of dankpunten aan te dragen. Deze gebedspunten zullen meegenomen worden
tijdens het morgengebed en / of het dankgebed. Waarvoor heb jij gebed nodig?
Waar ben jij dankbaar voor? Zo willen we SAMEN biddend en dankend in gebed
gaan tot onze God. De gebedspunten kun je doorgeven via het invulformulier op de
site. Ook is het mogelijk om deze een week van tevoren in te leveren. Er zal op de
tafel bij de ingang een inleverdoos staan. We zien je / u graag de 26e juni om 11:00
uur in de SAMENDIENST. Wees van harte welkom!
Rondbrengen weekbrief - Bij een aantal mensen die de kerkdiensten niet fysiek
kunnen bijwonen wordt de weekbrief thuisgebracht. We zijn op zoek naar iemand
die in dit rooster wil meedraaien. Het gaat om 1x per 6 weken een aantal
weekbrieven bij mensen thuisbrengen op vrijdag of zaterdag. Ook zoeken we
iemand die 6x per jaar de Perspectief bij een aantal adressen in Ouddorp wil
bezorgen. Graag aanmelden bij Ineke Nagtegaal 0187-601436 of per mail
ineke.nagtegaal@doopsgezindouddorp.nl
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Kinderliederen tijdens de praise 12-06 - Ook in de praise van zondagavond is er
weer een kindermoment waarin we 2 kinderliedjes gepland hebben. Deze liedjes
worden geoefend in de kinderdiensten. Ik wil de kinderen (en hun ouders en
grootouders) uitnodigen om tijdens de praise de liedjes voor op het podium te
zingen. We kijken er naar uit.
Zomerfair - Zaterdag 18 juni organiseren wij onze zomerfair. De zomerfair vindt
plaats in en rondom de kerk. Vanaf 09:00 uur tot 14:00 uur. Het belooft weer een
ouderwets gezellige dag te worden. Met uiteraard gerookte vis (klik hier voor het
bestelformulier) en friet. Nieuw dit jaar is de verkoop van ons eigen Menniste brood
(klik hier voor het bestelformulier). Dit overheerlijke desembrood wordt gemaakt
van ons eigen Red Turkey Wheat. Verder zoals u van ons gewend bent, kleding,
boeken, speelgoed en antieke spullen. Ook zal er kaas zijn van Kaaswinkel
Dammers. Ook aan de kinderen wordt gedacht, zij kunnen die dag meedoen met
onder andere een Mega-Jenga spel.
Vandaag 12-06 - In de ochtenddienst gaat dhr. Strietman uit Soest voor.
Ophalen kleding - Dinsdagochtend 14 juni, om half 11 komt KOEH (Kom Over En
Help) de kleding, schoenen en linnengoed ophalen. Daarnaast kunnen ook knuffels
weer mee. Deze ochtend heeft u de mogelijkheid om mee te helpen om het busje te
laden. Daarvoor of daarna kan u op de Open Ochtend, die iedere dinsdag is, samen
kofﬁe of thee drinken en een praatje maken. Voor het breien/haken van
poppenkleertjes zijn we op zoek naar bolletjes wol of katoen, deze kunt u dan geven
of bij de trap zetten.
Kofﬁedrinken in de zomer - Graag zouden we in de maanden juli en augustus na
elke ochtenddienst willen kofﬁedrinken. Er zijn nog niet voldoende vrijwilligers, zou
u of jij 1x willen helpen met schenken + opruimen na aﬂoop van de dienst? Opgeven
kan via: denisedegroen@hotmail.com of 06-48820969. Alvast bedankt, Jans en
Denise.
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Ochtenddienst
PS 136:1
Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.
PS 136:3
Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.
PS 136:12
Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.
PS 136:13
Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.
HH 222:A(1)
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.
HH 222:B1
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
HH 222:A(2)
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.
HH 222:B2
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
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HH 222:A(3)
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.
PS 146:1
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God.
PS 146:3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.
PS 146:4
Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet.
OPW 428
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.
OPW 354
Refrein:
Glorie aan God, glorie aan God,
glorie aan God, 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.
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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! (Refrein)
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! (Refrein)
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! (Refrein)
Avonddienst
(Sela) Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt
Breng ons samen, één in Uw naam Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn.
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Breng ons samen, één in Uw naam Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
Wij belijden één geloof en één Heer Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt Vader, maak ons één (2x)
Breng ons samen, één in Uw naam Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest Verbonden in liefde
Breng ons samen, één in Uw naam Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
Opwekking 391
Welkom, heil'ge Geest van God, Waai over ons.
Maak onze harten rein. O, welkom, heil'ge Geest van God,
Waai over ons. Maak onze harten rein.
Zoals koren op het veld Wordt bewogen door de wind,
Buigen wij ons voor uw kracht, opdat uw Geest het werk begint.
O, welkom, heil'ge Geest van God, Waai over ons.
Maak onze harten rein. O, welkom, heil'ge Geest van God,
Waai over ons. Maak onze harten rein.
Schenk uw levensadem, Heer, Want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan En maak ons heilig in uw naam.
O, Welkom, heil'ge Geest van God, Waai over ons.
Maak onze harten rein. O, welkom, heil'ge Geest van God,
Waai over ons. Maak onze harten rein.
Waai over ons. Maak onze harten rein. (2x)
Opwekking 608
Waai met uw Geest, Heer, op dit moment.
Toon in ons midden, hoe machtig U bent.
Vol van verlangen roepen wij uit:
Refrein:
Waai met uw Geest, Heer, (3x)
Wij roepen U aan, verheerlijk uw naam, machtig God.
Raak met uw Geest aan wie U verwacht.
Schenk hen die lijden genade en kracht.
Al onze hoop, Heer, is op U gericht. (Refrein)
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(M) Machtig God,
(M) Machtig God,
(M) Machtig God,
(Allen) Machtig God.

(V) wij verhogen uw naam.
(V) wij verhogen uw naam.
(V) wij verhogen U.

Stort toch uw Geest uit op al wat leeft.
Dat heel de schepping Uw naam glorie geeft.
Vol van verwachting roepen wij uit: (Refrein)
(M) Machtig God,
(M) Machtig God,
(M) Machtig God,
(Allen) Machtig God.

(V) wij verhogen uw naam.
(V) wij verhogen uw naam.
(V) wij verhogen U.

)
)
)
) 2x

Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.
Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon
Laat mijn Leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen.
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw Geest
en doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen.
Heer wij roepen tot U ‘Kom opnieuw met Uw vuur’
Wij verlangen naar echtheid Bewerk het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw Geest En doorwaai nu heel het huis
Kom en maak het tot een tempel waar U woont Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein Laat het levend water stromen door ons heen. (2x)
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Opwekking 389 (2x)
Create in me a clean heart, o God
And renew a right spirit within me. (2x)
Cast me not away from thy presence, o Lord
And take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
And renew a right spirit within me.
Opwekking 343 (2x)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (2x)
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
KIND 57 (2x)
Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al, vandaag is het feest:
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.
Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
we doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur, dan is het een feest:
wij danken de Heer voor de Heilige Geest!
Tim 187
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 (3x)
Hij is het waard! (refrein)
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. (3x)
Hij is het waard! (refrein)
Opwekking 766
Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest ons met zijn kracht bekleden
Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

10

De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!
Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!
De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!
Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!
De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op.
De wind steekt op, de wind steekt op; waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op: Een vuur van liefde voor God!
Opwekking 654
Dank U voor deze nieuwe dag die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest.
Ja, de blijdschap die U mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht, de vreugde van U is mijn kracht.
Dank U voor deze nieuwe dag die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest.
Ja, de blijdschap die U mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; de vreugde van U is mijn kracht.
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Ja, de blijdschap die U mij geeft, is meer dan de vreugde
die de wereld heeft. Als de zon schijnt en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht, de vreugde van U is mijn kracht.
Opwekking 459
Levend water, verfrissend, vrij.
Het stroomt de berg af tot in de vallei.
't Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing
aan alles wat leeft.
Refrein:
(allen) Daar bij de rivier
(v) gaan je voeten dansen.
(allen) Daar bij de rivier
(m) zingt je hart een lied.
(allen) Daar bij de rivier gaan je ogen lachen.
(allen) Kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier.
Wie daarvan drinken,
verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
dan blijf je dorstig
naar meer van Gods Geest. (Refrein)
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit.
En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij,
want zijn liefde is hier. (Refrein)
Kom drink het water, ontvang het om niet.
Send it on down
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Lord, we're Your children, and we are asking
for You to send the Fire. Our hearts are hungry, our spirits are thirsty.
We need to feel You pow’r.
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Just like the prophets, He said it would be
In the last days an outpouring we'd see.
Yes, we are waiting; We're anticipating.
Lord, won't You send Your Holy Ghost down?
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Heavenly Father, hear our call:
let Your Holy Spirit fall.
Send down the power, let it fall like rain,
as we lift our praises to Your name!
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Heavenly Father, hear our call:
Let Your Holy Spirit fall.
Send down the power, let it fall like rain,
As we lift our praises to your name!
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Send it on down, send it on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Lord, let the Holy Ghost come on down.
Opwekking 833
U ontmoet ons, soms zo onverwachts
als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt.
Vul ons hart en open ons verstand,
Heilig God, die ons verrast.
U verwelkomt ons in uw geheim,
leidt ons rond op onbekend terrein.
Toon Uzelf en laat Uw diepste wezen zien.
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Geest van leven, toon ons meer en meer van U.
En vervul ons zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid, maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons Kom, verras ons met meer van U.
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt.
In ons wachten bent U aan het werk.
En wij durven U te vragen: Heer,
openbaar Uzelf steeds meer.
U verwelkomt ons in uw domein,
om in uw aanwezigheid te zijn,
om uw macht en majesteit
opnieuw te zien.
Geest van leven,
toon ons meer en meer van U.
En vervul ons
zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid,
maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons
Kom, verras ons
met meer van U.
U verwelkomt ons in uw geheim,
leidt ons rond op onbekend terrein.
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien.
U verwelkomt ons in uw domein,
om in uw aanwezigheid te zijn,
om uw macht en majesteit
opnieuw te zien
Geest van leven
toon ons meer en meer van U.
En vervul ons
zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid,
maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons
Kom, verras ons
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Geest van leven
toon ons meer en meer van U.
En vervul ons
zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid
maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons
Kom, verras ons
Kom, verras ons
Kom, verras ons
met meer van U.
Opwekking 741
Als een vuur van binnen
is mijn liefde voor God;
in het diepst van mijn hart
door Hem zelf uitgestort.
En Uw Geest vult mijn ziel
bij dag en bij nacht.
Uw kracht wordt in mij
in zwakheid volbracht.
U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons Uw waarheid
waar de leugen regeert.
Als een vuur van binnen
is de kracht van de Geest;
die met vreugde vervult,
maar met liefde het meest.
Leg Uw woord in mijn mond,
elke dag, elk moment.
Uw woord blijft in mij,
maakt Jezus bekend.
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U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons Uw waarheid
waar de leugen regeert.
U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons Uw waarheid
waar de leugen regeert.
Opwekking 845
De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht, genadig op jou.
De Heer ziet jou, en bewaart jou;
Hij geeft vrede.
Amen, Amen, Amen (2x)
Mag zijn goedheid jou omgeven, tot in duizend generaties;
ook je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters
De Heer Zelf zal voor je uitgaan. Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je: Hij is bij je, Hij is bij je.
In de morgen, in de avond, als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde, Hij is bij je, Hij is bij je.
Hij is bij je, Hij is bij je.
Hij is bij je, Hij is bij je,
Hij is bij je, Hij is bij je
Amen, Amen, Amen (2x)
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