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Thema: Gebabbel
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Muzikale begeleiding:
Tijn Bouw en Justin den Harder

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Opwekking 539 Kom, nu is de tijd
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
kom.
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
die nu in U gelooft.
Bemoediging en groet
Lied 360: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer: 1, 2 en 3
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 150a Geprezen zij God: 1, 2 en 3
kindermoment
inleiding thema
Opwekking 565 Geest van God
Geest van God, blaas op mij,
liefdesadem die bevrijdt.
Geest van God, blaas op mij,
laat het vuur weer vlammen.
Refrein:
Neem mijn hart en mijn ziel,
zodat ik uw genade zie.
Leid mij naar uw heiligdom,
blaas op mij.

Woord van God, spreek tot mij,
zacht en stil diep in mijn hart.
Woord van God, spreek tot mij,
troost, genees, herstel mij.
Refrein: 2x

Lezing: Genesis 11: 1-9
Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen:
Lezing: Handelingen 2: 1-13
Lied 686 De Geest des Heren heeft: 1 en 3
Overweging
Lied 691 De Geest van God waait als een wind
Gebeden
Collecte-kinderen terug
Opwekking 710 Zegen mij
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.
Zegen
4 stemmig Amen

