
Muzikale bemoedigingsavond 19 mei 2021 

 

Hemelvaart en Pinksteren ‘Horen, zien, getuigen’ 
 

Lied: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’    

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.  

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.  

Vul mij opnieuw,  

vul mij opnieuw 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

Welkom en gebed 

 

Psalm 47: 1 en 3        

Juicht, o volken, juicht; 

Handklapt, en betuigt 

Onzen God uw vreugd; 

Weest te zaâm verheugd; 

Zingt des Hoogsten eer; 

Buigt u voor Hem neer. 

Alles ducht Zijn kracht; 

Alles vreest Zijn macht; 

Zijne Majesteit 

Maakt haar heerlijkheid, 

Over 't rond der aard', 

Wijd en zijd vermaard. 

 

God vaart, voor het oog,       

Met gejuich omhoog; 

't Schel bazuingeluid 

Galmt Gods glorie uit. 

Heft den lofzang aan, 

Zingt Zijn wonderdaân, 

Zingt de schoonste stof, 

Zingt des Konings lof 

Met een zuiv'ren galm, 

Met een blijden psalm; 

Hij, de Vorst der aard', 

Is die hulde waard. 

 

Gedicht 

 

Lied: ‘De wind steekt op’       

Als de hemel open breekt.  

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. 

 

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 uw heilig vuur ontsteekt. 

Als antwoord op ons midden. 

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! 

 

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! 

 

Schriftlezing 

 

Psalm 87: 3 en 4         

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". 

 

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. 

 

Lied: ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’      



Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
Door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
Wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
Vul mij met uw Geest steeds meer, 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 

Laat mij zijn een Godsgetuige,       
Sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
Groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
Voed mij dat ik groei naar U, 
Voed mij dat ik groei naar U. 

Laat door mij uw levend water       
Vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
Dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Meditatie 

 

Lied: ‘Roept uit aan alle stranden’     

Roept uit aan alle stranden,      

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt allen landen 

het Evangeliewoord, 

het Evangeliewoord. 

 

Roept uit den Heer der Heeren,      
als aller volken Vriend! 
De volken mogen leren 
wat tot hun vrede dient, 
wat tot hun vrede dient. 
 
De treurenden vergeten       
hun leed en droefenis, 
en al wat arm is weten 
dat daar een Heiland is, 
dat daar een Heiland is. 
 

Roept uit aan alle stranden      

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt allen landen 

Het Evangeliewoord, 

het Evangeliewoord! 

 

 



Gedicht 

 

Lied: ‘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. 

 

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. 

 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Lied: ‘Vrede zij u’       

Vrede zij u,        

vrede zij u, 



gelijk mij de Vader zond, 

zend ik ook u. 

Vrede zij u, 

vrede zij u, 

gelijk mij de Vader zond, 

zend ik ook u. 

 

Blijf in mijn vrede,      

blijf in mij, 

mijn woord moet in u zijn, 

dat maakt u vrij. 

Blijf in mijn vrede, 

blijf in mij, 

mijn woord moet in u zijn, 

dat maakt u vrij. 

 

Ontvangt mijn Geest,     

Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, 

weest niet bevreesd. 

Ontvangt mijn Geest, 

Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, 

weest niet bevreesd. 

 

Dankgebed 

 

Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’     

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 


