
Liturgie 2 e pinksterdag 
 
Voor de dienst zingt het combo het 
luisterlied: Breng ons samen (Sela)  
 
Welkom 
 
Gezang 237 vers 1, 2, 3 en 5 (LvdK)  
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.  
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.  
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.  
 
5. Verlos ons als de vijand woedt,  
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt.  
 
Stil gebed + Votum & Groet  
 
 
 

Opwekking 167  
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Gebed  
 
 

Schriftlezing: Hand. 2 vers 1 – 16 (HSV) 
De uitstorting van de Heilige Geest  
2 1 En toen de dag van het Pinksterfeest 
vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de 
hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis 
waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen 
als van vuur gezien, die zich verdeelden, en 
het zat op ieder van hen.  
4   En zij werden allen vervuld met de 
Heilige Geest en begonnen te spreken in 
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te 
spreken. 5 Nu woonden er Joden in 
Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle 
volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen 
dan dit geluid klonk, kwam de menigte 
samen en raakte in verwarring, want ieder 
hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En 
zij waren allen buiten zichzelf en 
verwonderden zich, en zij zeiden tegen 
elkaar: Zie, 
zijn het niet allen Galileeërs die daar 
spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan 
horen, eenieder in onze eigen taal, waarin 
wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en 
Elamieten en zij die inwoners zijn van 
Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus  
en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de 
streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, 
alsook de nu hier verblijvende Romeinen, 
zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen 



en Arabieren, wij horen hen in onze taal 
over de grote werken van God spreken. 
12 En zij waren allen buiten zichzelf en 
raakten in verlegenheid, en de één zei 
tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?  
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol 
zoete wijn.  
 
De toespraak van Petrus op de Pinksterdag  
14 Maar Petrus, die daar met de elf andere 
apostelen stond, verhief zijn stem en sprak 
tot hen: Joodse mannen en u allen die in 
Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en 
laat mijn woorden tot uw oren 
doordringen: 15 deze mensen zijn namelijk 
niet dronken, zoals u vermoedt, want het is 
pas het derde uur van de dag. 16 Maar dit 
is wat gesproken is door de profeet Joël:  
 
Schriftlezing: Joël 2 vers 28 t/m 32 (HSV) 
Belofte van de Geest  
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn 
Geest zal uitstorten op alle vlees:  uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren,  
uw ouderen zullen dromen dromen,  uw 
jongemannen zullen visioenen zien.  29 Ja, 
zelfs op de dienaren en op de dienaressen  
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.  
30 Ik zal wondertekenen geven aan de 
hemel en op de aarde: bloed en vuur en 
rookzuilen. 31 De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, 

voor die dag van de HEERE komt, die 
grote en ontzagwekkende. 32 Het zal 
geschieden dat ieder die de Naam van de 
HEERE zal aanroepen, behouden zal 
worden. Want op de berg Sion en in 
Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de 
HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die 
ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.  
 
Psalm 87 vers 1, 2, 3 en 4 (NB)  
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2. Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem 
neer 
en ieder land erkent Hem als de HEER. 
O moederstad, uit u is elk geboren!  
 
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.  
 
Kinderkoor ‘Spring’ gaat zingen  

Pinksteren uitgelegd aan de kinderen  
 
‘t Is feest vandaag ‘t is Pinkersterfeest 
 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint!  
 
Meditatie  
 
Opwekking 343 
Heilige Geest van God, ) 
vul opnieuw mijn hart.  )2x 
 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 



Kinderkoor ‘Spring’ gaat zingen  
 
Opwekking 334 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
  
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein 
 
Dankgebed  

Collecte luisterlied: Breng ons samen 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
Melodie: Wat de toekomst brengen moge  
 
Ik geloof in God de Vader,  
die ’t heelal geschapen heeft. 
En die als een milde regen,  
zorgt voor alles wat hier leeft. 
Ik geloof ook in mijn Heiland,  
die uit God geboren is. 
En op aarde heeft geleden,  
tot de schuldvergiffenis. 
 
Hij is ook voor mij gestorven,  
aan het kruis van Golgotha. 
Door zijn dood heeft Hij verworven,  
overwinning en gena. 
Hij verrees ten derden dage,  
uit het graf van hel en dood. 
Ja, nu prijs ik mijn Verlosser,  
in zijn almacht wondergroot. 
  
Opgevaren naar de hemel,  
zit Hij aan Gods rechterhand. 
Komt straks weder bij het oordeel,  
uitgezonderd is niemand. 
Dood of levend, ieder kent Hij,  
oordeelt over ieders werk. 
Slechts mijn Heilands bloed dat redt mij,  
‘k mag zo horen bij zijn kerk. 
 

Zegenbede  
 
Gezang 300 vers 1 en 6 (LvdK)  
1. Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht.  
 
6. Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gist'ren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Tijdens het uitgaan van de kerk zingt 
het combo opwekking 701 
 
 


