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Psalm 40 vers 1 en 4 

Nieuwe Berijming 

 

1. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, 

Hij heeft gehoord naar mijn gebed, 

mij uit de modderpoel gered, 

mijn voet weer op een vaste grond gebracht. 

Hij heeft mij doen herleven, 

mij in de mond gegeven 

een nieuw lied tot zijn eer. 

Laat ieder die het zag 

stil zijn van diep ontzag 

en hopen op de Heer. 

 

4. Ik breng de blijde boodschap van uw recht 

aan al wie U zijn toegedaan, 

dat zij uw wonderen verstaan 

in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. 

Ik spreek, dat woord met klaarheid, 

opdat uw trouw en waarheid 

door elk begrepen wordt. 

Heer, ik weerhoud mij niet, 

maar loof U in mijn lied 

met een blijmoedig hart. 

 

Gezang 328 vers 1, 2 en 3 

Liedboek voor de Kerken 

 

1. Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

2. Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 t/m 13 

Herziene Statenvertaling 

 

De uitstorting van de Heilige Geest 

 

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. 
 

Gezang 22 vers 1 en 2 

Enige gezangen 
 

1. Ja, de Trooster is gekomen, 

Jezus ging van d' aarde heen! 

Jezus, van u opgenomen, 

liet, o kerk, u niet alleen! 

De Beloofde werd gezonden, 

en de kracht uit God kwam neer! 

't Past ons juichend, keer op keer, 

zijn verschijning te verkonden! 

Heden is het Pinksterfeest! 

Looft en dankt den Heilgen Geest!  

 
 

 

 

 



 

2. Looft den Geest, die van den Vader 

en den Zoon is uitgegaan! 

Zingt Hem psalmen altegader, 

roept zijn naam uit, bidt Hem aan! 

Hem, die Gaaf en Gever tevens, 

uitzendt en gezonden wordt, 

God is, en wordt uitgestort! 

Looft, o volk, den Geest des levens, 

Hem, die schept en wederschept, 

dien g' in 't hart ontvangen hebt!  

 

Preek 

centrale tekst: Handelingen 2 vers 1 t/m 4 

 

De uitstorting van de Heilige Geest 

 

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. 

 

 

 

Thema voor de preek 

Pinksteren: 

Jezus laat vanuit de hemel van zich zien en horen 

 

 

 

 

 

 

 

Gezang 22 vers 4 en 5 

Enige gezangen 

 

4. Geest der kennis, Geest der waarheid, 

der genade, der gebeen! 

Leer ons wandlen bij uw klaarheid 

in de heilverborgenheen! 

Doe ons Abba, Vader, bidden, 

zeggen: Jezus onzen Heer, 

geven U in alles d' eer! 

Zweef in der gemeenten midden, 

om te heilgen d' offerand  

van hun hart en mond en hand  

 

5. Trooster! Zalver! Gij zult komen 

op 't gebed, door U verwekt! 

Van uw regens, van uw stromen 

wordt eens d' aarde gans bedekt! 

Liefd' en ijver zullen blaken, 

waar reeds alles scheen verkwijnd, 

als de Pinksterzon verschijnt! 

Noordenwind! O wil ontwaken! 

Zuidenwind! Doorwaai den hof! 

Heilge Geest! U zij de lof!  

 

Gezang 477 vers 1 

Liedboek voor de Kerken 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, als wij herboren 

Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Gezang 477 vers 2 

Liedboek voor de Kerken 

 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten en in U weten, 

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 


