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Welkom 

 

Votum en groet Sela  

Votum: 

Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 

 

Groet: 

Genade en vrede 

van God, de Vader; 

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met zijn Geest in ons.  

Hallelujah, hallelujah, amen! 

 

OTH 116 

Heilige Geest van God, ) 

vul opnieuw mijn hart. )2x 

 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

  

 Gebed 

 

’t Is feest vandaag H. Lam 

'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! 

 

Kinderkoor ´´Spring´´  1e optreden 

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 14-21 HSV 

 

Gezang 477 vers 1  LvdK 

 
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! 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 22-32 HSV 

 

  



Gezang 477 vers 2  LvdK 

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! 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 33-47HSV 

 

Opwekking 754 

Heilige Geest van God  

Adem in ons midden 

Dan zullen wij aanbidden 

De Vader en de Zoon 

Heilige Geest van God  

Adem in ons midden 

Dan zullen wij aanbidden 

De Vader en de Zoon 

 

 

 

Kom, o heilige Geest 

Wij wachten op U 

Vervul ons met uw kracht 

Heilige Geest kom nu 

 

Medidatie 

 

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. 

 

Kinderkoor ´´Spring´´  2e optreden 

 

Opwekking 701 

Hoor de roep van de Koning, 

kijk omhoog naar de Zoon. 

Laat je loflied als reukwerk zijn 

dat opstijgt voor zijn troon; 

want Gods rijke genade 

wordt in Christus betoond 

aan eenieder die in Hem gelooft. 

Hoor de roep van de Koning, 

om te leven in 't licht; 

om als Christus te dienen, 

heilig voor Gods aangezicht. 

Om rechtvaardig te leven, 

steeds in zijn liefde één; 

zo wordt Christus zichtbaar 

door ons heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Refrein: 

Hoogste Koning, 

hier zijn wij om te gaan, 

U te volgen, 

want uw Geest vuurt ons aan. 

Vol van passie, 

vol van kracht getuigen wij: 

verlossing in Jezus' naam! 

 

Hoor de roep van de Koning; 

breng verlorenen thuis, 

want God toont zijn ontferming 

in het wonder van het kruis. 

Breng vergeving en vrede; 

bied de wereld weer hoop, 

totdat elke tong zijn Naam verhoogt. 

 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en 

     in macht,   

die de hemel en de aarde door zijn woord 

   heeft voortgebracht, 

die de mens als kroon van de schepping naar

   zijn beeld geschapen heeft  

en nog in zijn grote liefde alles draagt en 

    aanzien geeft.  

Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders 

    ééngeboren Zoon,  

mens geworden om ons mensen, lijdend onze 

   smaad en hoon;  

die gestorven aan de zonde opstond ter 

   rechtvaardiging  

en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht 

    ontving.  

Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids

    gegeven heeft  

en een kerk die in alle tijden enkel op zijn

     adem leeft.  

Ik geloof de schuldvergeving en ook de 

     herrijzenis.  

Ik geloof een eeuwig leven, dat in God 

     geborgen is.  

 

Dankgebed 

 

 

 

 

 

 

Wees gezegend  LEV 

De zegen van God zij met jou. 

In het licht en het donker, 

Hij blijft je trouw. 

Elke stap van de weg 

die je gaat in Zijn naam, 

zal Hij leiden in liefde, 

waar jij ook zult gaan. 

 

Ontvang nu de zegen van Hem. 

Durf te dromen, te leven, 

vertrouw op Zijn stem. 

In zijn kracht ben je sterk. 

Wees vervuld met Zijn Geest 

die je troost en je moed geeft, 

vernieuwt en geneest. 

 

Wees gezegend, 

in de naam van de Vader; 

gezegend, 

in de naam van de Zoon. 

Wees gezegend   2X 

met de Heilige Geest. 

Wees krachtig en moedig 

en wees niet bevreesd. 

 

Wees krachtig en moedig 

en wees niet bevreesd. 

 

 


