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ZINGEN: SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

ZINGEN: WAT IS HET PINKSTERFEEST
Refrein
Wat is het Pinksterfeest
We hebben wel vrij maar dan
Wat vieren wij nu eigenlijk
Ik snap er weinig van (2x)
We vieren met het Pinksterfeest
Wat Jezus heeft beloofd
'Na Mij komt de Heilige Geest
Voor ieder die gelooft'
Refrein
Maar: Wie is de Heilige Geest?
Is het een soort van vlam
Die even komt met Pinksteren
Ik snap er nog niks van (2x)
De Heilige Geest is deel van God
Zoals water, ijs en stoom
hetzelfde zijn en toch uniek
Hij hoort bij God en Zoon
Refrein
Maar: Wat doet de Heilige Geest?
Wat is Hij dan van plan
Laat Hij een vuurtje branden
Ik snap er nog niks van (2x)

De Heilige Geest geeft nieuwe kracht
En troost je bij je pijn
Hij helpt je doen wat Jezus zegt
Om vriendelijk te zijn
Refrein
Maar: Hoe komt de Heilige Geest?
Komt Hij wel bij mij dan
Of krijgen grote mensen Hem
Ik snap er nog niks van (2x)
De Heilige Geest komt binnenin
Je wonen als je 't vraagt
Hij zal dan jouw Helper zijn
En dat doet Hij heel graag!
Refrein
O! Dat is dus de Heilige Geest
Hij helpt me elke dag
Dan ben ik blij dat ik dit feest
Nu voor Hem vieren mag (3x)
STIL GEBED
VOTUM EN GROET

ZINGEN: PSALM 119: 9 en 86
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog'
bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe
klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.
Dan vloeit mijn mond steeds over van
Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de
velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten
leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen
vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o
HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt,
vergelden.

ZINGEN: IS JE DEUR NOG OP SLOT?
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr
doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
Maar het is er nog zo donker
er is iets wat ik mis.
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr
doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

DE TIEN GEBODEN

ZINGEN: ERE ZIJ AAN GOD DE VADER
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde,
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.
GEBED
SCHRIFTLEZING: HANDELINGEN 1: 4-8 EN
HANDELINGEN 2: 1-11
Handelingen 1: 4-8 De hemelvaart
4 En toen Hij met hen samen was, beval
Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg
zouden gaan, maar de belofte van de
Vader zouden verwachten, die u, zei Hij,
van Mij gehoord hebt;
5 want Johannes doopte wel met water,
maar u zult met de Heilige Geest
gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
6 Zij dan die samengekomen waren,

vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd
voor Israël het Koninkrijk weer
herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet
toe de tijden of gelegenheden te weten
die de Vader in Zijn eigen macht gesteld
heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige
Geest ontvangen, Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria
en tot aan het uiterste van de aarde.

Handelingen 2: 1-11 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,
Kappadocië, 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.
ZINGEN: IK MOET WEGGAAN
Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen
PREDIKING

ZINGEN: GEEST VAN HIERBOVEN

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!
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!
COLLECTE
GEDICHT
GEBED
ZINGEN: ’T IS FEEST VANDAAG, ’T IS
PINKSTERFEEST
’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!

ZEGEN
ZINGEN: GA NU HEEN IN VREDE
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

