
Zondagavond 31 mei 2020  
 
Voorganger: Ds. C. van der Scheur uit  Eemnes 
Organist: Reinart Bragt 
 
Samenzang: Weerklank 192: 1 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Votum en Groet 
 

Samenzang: Weerklank 206: 1 en 2 
 
1 
Verhef, verhef uw lofgezangen, 
uw danklied, christen, stijg’ omhoog! 
De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen, 
Hij daalde neer voor ieders oog. 
In vuurtong, wind en vreemde talen 
erkennen wij Gods grote trouw, 
daar Hij de Geest liet nederdalen, 
de Trooster, die Hij zenden zou. 
 
2 
De verste landen zelfs getuigen: 
hier werkt, hier spreekt Gods majesteit, 
waar volken zich aanbiddend buigen 
voor Jezus’ macht en heerlijkheid. 
Hij leeft en heerst als aller Koning, 



verspreidt zijn Koninkrijk alom: 
Hij maakt bij alle volken woning, 
maakt harten tot zijn heiligdom. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Samenzang: Psalm 119: 3  
 
3 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Handelingen 1, 4-5  
en Handelingen 2, 1-4 
 
Samenzang: Psalm 87: 1,3 en 4 
 
1 
Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 

 
3 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 

4 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

 
Verkondiging 
 



 
Samenzang: Psalm 86:5 
 
5 

Al de heid'nen door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 

Zullen tot U komen, HEER, 

Bukken voor Uw aanschijn neer, 

En Uw naam ter ere leven. 

Gij zijt groot en hoog verheven; 

Gij doet duizend wonderheen; 

Gij zijt God, ja Gij alleen. 

 
Dankgebed 
 
Samenzang: Weerklank 476: 3 en 6 
 
3 
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
6 
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 

 
Zegen 
  
  


