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Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Opwekking 623 

1. Laat het huis gevuld zijn  

met wierook van aanbidding, 

laat het huis gevuld zijn  

met de wolk van mijn Geest; 

laat het huis gevuld zijn  

met het brood van eeuwig leven; 

laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 

 

Want Ik wil komen met mijn Geest 

en doorwaaien heel het huis, 

Ik wil het maken tot een tempel 

waar Ik woon. 

Laat mijn leven in je zijn, 

Ik maak je heilig, puur en rein; 

laat het levend water stromen door je heen. 

 

2. Laat het huis gekleed zijn  

met kleden van fijn linnen, 

laat het huis gekleed zijn  

met gerechtigheid en trouw, 

laat het huis gekleurd  

zijn door het bloed van uw Zoon Jezus, 

laat het huis gereinigd zijn en schoon. 

 

Want U wilt komen met uw Geest 

en doorwaaien heel het huis, 

U wilt het maken tot een tempel 

waar U woont. 

Laat uw leven in ons zijn, 

maak ons heilig, puur en rein; 

laat het levend water stromen door ons heen. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: Door de kracht 

Refrein: 

Door de kracht, door de kracht  

van de Heilige Geest, 

door de kracht, door de kracht  

van de God die geneest, 

die er is, die zal zijn en die is geweest, 

vieren we feest met elkaar. 

 

We zingen halleluja en prijzen de Heer (3x); 

Hij is het waard! 

(Refrein) 

 

Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer (3x); 

Hij is het waard! 

(Refrein) 

 

De geboden van de Here God 

 

Lied: Psalm 25: 2 en 3 

2. Heere, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G' uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

'k blijf U al den dag verwachten. 

 

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 

Heer, waarop ik biddend pleit: 

milde handen, vriendlijk' ogen 

zijn bij U van eeuwigheid. 

Denk toch aan de zonde niet 

van mijn onbedachte jaren ! 

Heer, die al mijn ontrouw ziet, 

wil mij in uw goedheid sparen. 

 

Gebed  

 

 



Lezing 1: Handelingen 2:1-13; 37-42 

Lezing 2: II Korinthe 4:1-6 

 

Lied: GK 105: 1, 2, 3 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! 

 

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! 

 

Verkondiging 

 

Lied: LB 672: 1, 3 en 6 

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. 

 

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. 

 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 

laat dat, verheven licht, 

in vuur en wind vergaan. 

Houd Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam. 

 

Dank- en voorbeden 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: LB 675 

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 


