
Liturgia / Liturgie – 2021-07-11 – Zwolle 

• Köszöntés – welkomstwoord 

• Előfohász, apostoli köszöntés – Votum, groet 

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw blijft 

tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van Zijn handen. AMEN 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met de 

Heilige Geest. 

• Ének – Zingen Zsolt. 100 (MRÉ) – E földön ti minden népek (Psalm 100 – Juicht Gode toe) 

• Lekció – Schriftlezing  János 15: 1-5 (Johannes 15: 1-5) 

Laat ons onze schuld beleiden met het schuldbelijdenis gebed van Calvijn. 

• Bűnvalló imádság – Schuldbelijdenis gebed 

• Feloldozás – Genadeverkondiging 

Nadat wij onze schuld beleden hebben, hoor dan het woord van vergeving van onze Heere God, zoals hij 

Zelf in Zijn Woord spreekt: “Alzo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben.” 

Ének – Zingen MRÉ 358: 1, 3 – Egek nagy királya (melodie van LvdK 906: 1, 2 – God is  
Tegenwoordig) 

• Imádság 

• Ének, zingen – MRÉ 250: 1, 2 – Isten élő lelke, jöjj (Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren 

vrij) 

• Igehirdetés – Verkondiging – János 15: 16-30 – Johannes 15: 16-30 

• Ének – Zingen MRÉ 468: Kövesd a Jézust  

• Imádság, csendes ima, Mi Atyánk – Gebed, stil gebed, Onze Vader 

• Ének - Zingen MRÉ 461 – Mindig velem, Uram (Joh de Heer 190 – Nadert tot U, o Heer) 

De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De 

Heere verheffe Zijn aangezicht tot u en geve U Zijn vrede. AMEN 

• Áldás – Zegen 

• Nemzeti Imádság – Hongaars volkslied  



 

Geest van God, maak in dit uur 

 

Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij. 

Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. 

Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij. 

Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. 

 

Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw liefdegloed, 

dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed. 

Was mij, sterk mij, help mij, troost mij. 

Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed. 


