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Zingen:              Gezang 675 : 1 (LB) 

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! 

 
Zingen:             ‘Sweet, sweet Spirit’ 

There's a sweet, sweet Spirit in this place,  
and I know that it's the Spirit of the Lord;  
there are sweet expressions on each face,  
and I know they feel the presence of the Lord.  
  
Sweet Holy Spirit, Sweet heavenly Dove,  
stay right here with us, filling us with Your love.  
And for these blessings we lift our hearts in praise;  
without a doubt we'll know that we have been revived,  
when we shall leave this place.  
 
Stil gebed, votum en groet 
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Zingen:              Gezang 672 : 1 (LB) 

1 Komt 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. 

Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

Gebed 
 

We lezen Handelingen 2 : 1-13 
 

Uitleg voor de kinderen 
 

Kinderlied 
 

Verkondiging 
 

Zingen:              Gezang 723 : 1 (LB) 

1 Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 

van 's Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 
 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen:         Psalm 67 : 1 en 3 (GK) 
1 De Here God zij ons genadig 

en tone ons zijn aangezicht. 

Zijn zegen schenke Hij weldadig, 
Hij doe ons wandlen in zijn licht, 

opdat allerwegen 

volken zien de zegen 
van uw heil, uw woord. 

Ja, in alle landen, 

aan de verste stranden, 
worde het gehoord. 
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3 Dat alle volken, Heer, U prijzen, 

uw naam bezingen in hun lied. 
U wilt uw goedheid ons bewijzen, 

nu ons het land zijn vruchten biedt. 

God schenkt allerwegen 
ons zijn rijke zegen. 

Hij, die alles geeft, 

Hij zij hoog geprezen, 
Hem moet ieder vrezen 

die op aarde leeft. 

 
Zegen 

 

Zingen:              Opwekking 710 

Zegen mij, op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij, op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij, alle dagen lang! 

 

Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest Heer, 

Jezus kom tot mij. 
Als de Bron van leven 

die ontspringt diep in mij, 

breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons, waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons, waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God, zegen ons, tot in eeuwigheid! 
 

Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 


