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Voorbereiding 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad 
 

Stil gebed 
 

Intochtspsalm: 68: 3 en  7 (indien mogelijk zingen we dit staande) 
 

3 O God, de wond’ren die Gij deed, 

 toen Gij daar voor ons henen schreed! 

 De aarde werd bewogen. 

 Dit is de berg van uw verbond! 

 Uw stromen drenken hier de grond, 

 hier daalt Gij uit den hoge. 

 Een regen van vrijgevigheid 

 hebt Gij uw erfdeel toebereid, 

 uw erfdeel dat versmachtte. 

 Uw schare heeft zich daar gezet; 

 dit is uw woord, dit is uw wet: 

 Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 

7 God zij geprezen met ontzag. 

 Hij draagt ons leven dag aan dag, 

 Zijn naam is onze vrede. 

 Hij is het die ons heeft gered, 

 die ons in ruimte heeft gezet 

 en leidt met vaste schreden. 

 Hij die het licht roept in de nacht, 

 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

 dat wordt ons niet ontnomen. 

 Hij droeg ons door de diepte heen, 

 de Here Here doet alleen 

 ons aan de dood ontkomen. 
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V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A: DE VADER DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A: DE ZOON DIE ONS TROUW BLEEF DOOR DE DOOD HEEN 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A: DE HEILIGE GEEST DIE ONS NOOIT LOSLAAT.  

     AMEN 
 

Groet: Genade zij u en vrede, van God onze vader, van Jezus 

      Christus de Heer, door de heilige Geest.  Amen   
 

(U mag gaan zitten) 
 

Het koor komt zingend binnen met: 
 

Jehovah  (Halleluja: The Lord is our God) 
 

Het kinderkoor zingt: I love to praise you 
 

Gebed van toenadering 
 

Zingen: Zingende Gezegend 184: 1, 2, 3, 5 en 9 
 

1 In vuur en vlam zet ons de Geest 

 gegeven op het pinksterfeest, 

 ten leven op ons uitgestort - 

 hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 
 

2 Wie door dit vuur wordt aangeraakt 

 en uit het ongeloof ontwaakt, 

 beleeft - God lof! - een ommekeer, 

 de dag van de verrezen Heer. 
 

3 Wie op het rijk van Christus hoopt 

 ontvangt de Geest en wordt gedoopt - 

 God heeft uw zonden weggedaan, 

 een nieuwe mens is opgestaan! 
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5 En is uw vlam haast uitgeblust, 

 gij moedeloze, hier is rust! 

 Alwie in eerbied voor Hem knielt 

 wordt met zijn vuur opnieuw bezield. 
 

9 Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 

 zo laait het vuur van pinksterfeest, 

 wij zijn het lichaam, Hij het hoofd - 

 uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 
 

Dienst van het woord 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Lezen: Handelingen 2: 1-16  en  Joël 3: 1-5 
 

Het kinderkoor zingt: Tukalasimba Hosanna 
 

De kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan. 

Zij zullen daar een korte cursus “djembé-spelen” krijgen. 

We zijn benieuwd. 
 

Preek 
 

Zingen: Lied 672: 1, 3 en 7 
 

1 Kom laat ons deze dag 

 met heilig vuur bezingen 

 en met vernieuwde vreugd, 

 want God deed grote dingen. 

 Eens gaf de heil’ge Geest 

 aan velen heldenmoed. 

 Bid dat Hij ons vandaag 

 verlicht met Pinkstergloed. 
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3 In ’t lichaam van de Heer 

 tot leden uitverkoren, 

 zijn wij door uwe kracht 

 als kind’ren nieuw geboren. 

 Deel van uw gaven uit, 

 wees met uw kracht nabij. 

 Dat ieder op zijn plaats 

 een levend lidmaat zij. 
 

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. 
 

Dienst van gaven en gebeden 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden 
 

Inzameling der gaven  
 

Ondertussen komen de kinderen ook terug 
 

 

Kinderkoor zingt 
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Slotzang: Lied 675  (indien mogelijk zingen we dat staande) 
 

1 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! 
 

2 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 kind’ren zijn. Halleluja! 

 

Zegen  
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