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287       Rond het licht dat leven doet 

5.          Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, -                                                                                                           
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

670       Kom Schepper God, o Heilige Geest 
 
1.          Kom Schepper God, o Heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

3.          Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

7.          Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

672       Kom laat ons deze dag 
 
1.          Kom laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
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2.          O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

686       De Geest des Heren heeft 
 
1.          De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 
3.          De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt,                                                                                                             
kom Schepper Geest, 
voltooi wat Gij begonnen zijt. 
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672       Kom laat ons deze dag 
 

4.          Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin lezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij 's Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus' beeld, 
door woord en brood en wijn. 

 
6.          Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

 
7.          Wie 's Heren Geest bezielt, 

wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in                                                                                
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

344       Wij geloven één voor één 
Klein credo 

 
1.          Wij geloven één voor één 

en ook samen: 
de Heer is God en anders geen. 
Amen, amen. 
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2.          Wij geloven in de naam 
Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 

 
3.          Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede. 

903       Zou ik niet van harte zingen 

1.          Zou ik niet van harte zingen                                                          

Hem die zozeer mij verblijdt?                                                            

Want ik zie in alle dingen                                                                             

niets dan zijn genegenheid.                                                                

Is de hartslag van het leven                                                               

niet de liefde van de Heer?                                                                

Liefde draagt hen meer en meer,                                                        

die in dienst van Hem zich geven.                                                          

Alle dingen hebben tijd,                                                                           

maar Gods liefde eeuwigheid. 

6.          Omdat Gij mijn hart doet branden,                                             

omdat Gij mij zo bemint,                                                              

hef ik, Heer, tot U mijn handen:                                              

Vader, zie ik ben uw kind.                                                                         

Wil mij de genade geven,                                                                          

U te dienen hier en nu;                                                                                                 

God die liefde zijt, aan U                                                                                    

vast te houden, heel mijn leven,                                                          

tot ik U na deze tijd                                                                  

liefheb in der eeuwigheid. 


