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Welkom 

 

Op Toonhoogte 4 
Psalm 16 uit Psalmen voor nu 

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig; 

ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen 

ik heb U nodig, Heer. 

De rest is overbodig. 

De mensen hebben andere idolen 

en wringen zich voor hen in honderd bochten, 

maar dat zal ik nooit doen. 

En zelfs hun naam niet noemen. 

Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker: 

U hebt iets moois bedacht, 

en straks is het van mij. 

U houdt mijn hele leven in uw handen 

en ik kom goed terecht, 

want dat hebt U gezegd. 

De hele nacht lig ik aan God te denken; 

Ik voel dat Hij er is. 

Zijn wijsheid geeft me rust. 

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 

ik leef, ik leef naast God. 

Ik val niet uit zijn hand. 

Want U zult mij niet zomaar laten sterven; 

ik hoef niet naar het graf. 

Want U laat mij niet los. 

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 

heel dicht bij U, mijn God, 

zal ik gelukkig zijn. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Op Toonhoogte 137 

Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon.  

}2x 
(Refrein)  

Kom, 0 Heilige Geest, 

wij wachten op U. 

Vervul ons met uw kracht, 

Heil'ge Geest kom nu. 

 

Gods wil voor ons leven 

 

Psalm 51: 3 Berijming 2021 

3. Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit. 

Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven. 

Ik kan alleen standvastig met U leven 

als U de ogen voor mijn zonden sluit. 

Geef mij de blijdschap die ik heb gekend, 

kracht door uw Geest om U opnieuw te eren. 

Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent. 

Zij zullen luisteren en zich bekeren. 

 

Gebed 

 

Op Toonhoogte 449 

Refrein (2 maal) 

Vuur uit de hemel, 
brengt vuur in mijn hart. }2x 

1 Maak mij warm (maak mij warm),  

maak mij zacht (maak mij zacht),  

dat ik leef (dat ik leef)  

uit uw kracht. 

Refrein  

2 Maak mij vol (maak mij vol),  

van uw Geest (van uw Geest),  

maak mij klaar (maak mij klaar),  

voor het feest.  

Refrein 

3  Geef mij licht (geef mij licht),  

uit uw bron (uit uw bron),  

dat ik straal (dat ik straal),  

als de zon.  

Refrein 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Bijbellezing (NBV21) 

Handelingen 2: 1-24 en 32-33 

De komst van de heilige Geest 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 

ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel 

een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis 

waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen 

aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 
4en allen werden vervuld van de heilige Geest en 

begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 

zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 

afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het 

geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 

geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn 

eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf 

van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Gali-

leeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij 

hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopo-

tamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en 

Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving 

van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier 

gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en 

Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen 

hen in onze eigen taal spreken over Gods grote da-

den.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 

vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te beteke-

nen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 

wel dronken zijn.’ 

Toespraak van Petrus 
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf 

andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de me-

nigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, 

luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 

Met opmerkingen [AvdV1]:  
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15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het 

is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16Wat 

hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet 

Joël: 
17“Aan het einde der tijden, zegt God, 

zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 

jongeren zullen visioenen zien 

en oude mensen dromen dromen. 
18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 

zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, 

zodat ze zullen profeteren. 
19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel 

boven 

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en 

vuur en rook. 
20De zon verandert in duisternis en de maan in bloed 

voordat de dag van de Heer komt, 

groot en ontzagwekkend. 
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept 

worden gered.” 
22Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van 

Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen geble-

ken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen 

die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u 

heeft verricht. 23Deze Jezus, die overeenkomstig 

Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u 

door goddelozen laten kruisigen en doden. 24God 

heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de 

dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn 

macht over Hem niet behouden. 
32Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getui-

gen wij allen. 33Hij is door God verheven, zit aan zijn 

rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest 

ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij 

over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort. 

Romeinen 8:22-23 
22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in 

barensweeën zucht en lijdt. 23En zij niet alleen, ook 

wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvan-

gen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de 

openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlos-

sing van ons sterfelijk bestaan. 

 

Gezang 239: 1 en 4 

1 Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

4 Gij zijt door gaven zevenvoud 

de vinger van Gods rechterhand,  

die 's Vaders woord ons toevertrouwt 

zodat het klinkt in ieder land.

Preek 

 

Gezang 477: 1 en 2 

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 zonen zijn. Halleluja! 

 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging 

1. Stichting Present 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

De kinderen komen terug. 

 

Op Toonhoogte 336 

Praise God from whom all blessings flow. 

Praise Him, all creatures here below. 

Praise Him above all heavenly host. 

Praise Father, Son and Holy Ghost. 

 

Zegen 


