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*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Er komen stromen van zegen (staande) 
 

Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd,  
stromen, verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft.  
 

Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.  
 

Er komen stromen van zegen,  
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,  
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn.  
 

Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.  
 

Er komen stromen van zegen,  
zend ons die heilstroom nu neer,  
geef ons die grote verkwikking,  
geef z’ ons voortdurend, o Heer.  
 

Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.  
 
 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

 



 

Zingen: Psalm 118: 12 en 14 
 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
 

We luisteren naar de geboden 
 
 

Zingen: Gezang 250 
 

1   Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
 daal neder waar Gij wordt verwacht. 
 Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
 van onze geest, verward en trots. 
 

2   Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
 is alle denken, alle doen 
 zo leeg en woest, zo dood, als toen 
 Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 

3   Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
 uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
 geen leven, dan waar Gij het wekt 
 in een gemis dat naar U schreit. 
 



 

4   Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
 Kom, wees aanwezig in het woord; 
 wek onze geest, opdat hij hoort, 
 wek ons tot leven, hier en nu. 
 
 
 

5   O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 
 Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
 legt zelf dit lied ons in de mond, 
 ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
*Gebed 
 
Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag… (2x) 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag  
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
Thema: De Heilige Geest vervult de discipelen 
 
Bijbelgedeelte: Handelingen 2: 1 - 40 
 



 

*Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 
1  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, 

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

als van een hevige windvlaag,  
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  

3  Er verschenen aan hen een soort vlammen,  
die zich als vuurtongen verspreidden  
en zich op ieder van hen neerzetten,  

4  en allen werden vervuld van de heilige Geest  
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,  
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

5  In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,  
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.  

6  Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen  
en ze raakten geheel in verwarring  
omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen  
in zijn eigen taal hoorde spreken.  

7  Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden:  
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  

 

8  Hoe kan het dan  
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?  

9  Parten, Meden en Elamieten,  
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,  
mensen uit Pontus en Asia, 

10  Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,  
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 

11  Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië; 
wij allen horen hen in onze eigen taal  
spreken over Gods grote daden.’  

12  Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht  
vroegen ze aan elkaar:  
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  

13  Maar sommigen zeiden spottend:  
‘Ze zullen wel dronken zijn. 

 



 

Zingen Psalm 29: 1 en 6 
 

Gij die hoog verheven zijt, 
geeft den Here heerlijkheid, 
geeft des Heren naam de eer, 
buigt u juichend voor Hem neer. 
Hoort de grote stem des Heren, 
alles moet zich tot Hem keren. 
Machten, die het hoofd opsteken, 
worden stil als God gaat spreken. 
 

Looft den HEER, die wond'ren werkt; 
Israël, Zijn volk, versterkt; 
Hem, die Jacobs heilig kroost 
Zeeg'nen zal met vreed' en troost. 
 

Handelingen 2:14-24 
14  Daarop trad Petrus naar voren,  

samen met de elf andere apostelen,  
verhief zijn stem en sprak de menigte toe:  
‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem,  
luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.  

15  Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt;  
het is immers pas het derde uur na zonsopgang.  

16  Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 
17  “Aan het einde der tijden, zegt God, 

zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 

jongeren zullen visioenen zien  

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

zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten, 

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

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 
20   De zon zal veranderd worden in duisternis  



 

en de maan in bloed 
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 

21  Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept,  
worden gered.” 

22  Israëlieten, luister naar wat ik u zeg:  
Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden,  
hetgeen gebleken is uit de grote daden  
en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is,  
door zijn toedoen onder u heeft verricht.  

23  Deze Jezus,  
die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is 
uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.  

24  God 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.  

 
Zingen: Psalm 78: 1 en 2 
 
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
Zijn grote wond’ren en Zijn grote kracht. 
 

Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kind'ren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 
 

Verkondiging 
 
 
 
 
 
 



 

Zingen: Gezang 477 
 

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! 
 



 

 *Dankgebed 
 

*Inzameling gaven
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*De kinderen keren terug van de kinderdienst 
 

Zingen: Psalm 36:2 
Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
 
*Zegen 
 
 



 

 
 

 
 


