
Orde van dienst 31 mei 2020 – ds. Agnes Gooijer 
 
Pianospel;  

Welkomstwoord en mededelingen;  

Aansteken van de kaarsen;  

Kom laat ons deze dag, NLB 672: 1, 2, 3;  

Stilte;  

Bemoediging en groet;  

Drempelgebed;  

O God, de wonderen die Gij deed, Psalm 68: 3;  

Gebed om ontferming;  

Glorie, glorie aan God, NLB 299e;  

Moment met de kinderen;  

Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede;  

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, NLB 680:1, 3 en 4 als gebed bij de opening van het Woord;  

Schriftlezing: Handelingen 2;  

De Geest des Heren heeft, NLB 686: 1, 2 en 3;  

Verkondiging;  

Laat me in u blijven, groeien, bloeien, LvdK 78: 1, 2 en 3;  

Dankgebed en voorbeden;  

Gemeenteleden in beeld;  

Collecte;  

Gebed om zegen, Sela;  

Heenzending en zegen;  

Pianospel 
 

Laat me in u blijven, groeien, bloeien 

 
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. 



3    Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
 Uw liefde moet alom mij leiden, 
 uw leven moet mijn leven zijn, 
 uw licht moet schijnen in mijn huis 
 bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 

 
 

 

Gebed om zegen 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 


