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Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.   Refrein 

 

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.   Refrein 

 

Zingen: Verlangen 
Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden. 
Leid ons naar U, kom nu. 
 

Hier ben ik Heer. 
Hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 
Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen.  
 



 

Heer, wij bidden met open handen 
om vervulling en nieuwe kracht. 
Raak ons aan, breng herstel, verander. 
Kom en vernieuw ons hart. 
 

Zingen: Er komen stromen van zegen 
1.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. 
 

2.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. 
 

3.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. 
 
 



 

Zingen: Heilige Geest van God 
 

Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 27:7 
 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den 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: Psalm 43: 3 en 4 
Zend, HEER, 
Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien 
glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de 
bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Zingen: Door de kracht van de Heilige Geest 
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 
 

Door de kracht... 
 

Als ik zing: halleluja,  
dan prijs ik de heer (3x) 
Hij is het waard 
Door de kracht... (2x) 



 

*Schriftlezing: Openbaring 1 
10 Ik was in de geest op de dag des Heeren  

en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 
11 die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste,  

en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol  
en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn:  
naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira,  
naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. 

12 En ik keerde mij om,  
om de stem te zien die met mij had gesproken.  
En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 

13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand  
Die op de Zoon des mensen leek,  
gekleed in een gewaad tot op de voeten,  
en op de borst omgord met een gouden gordel; 

14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol,  
als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 

15 en Zijn voeten waren als blinkend koper,  
gloeiend gemaakt in een oven,  
en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand  
en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard;  
en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten,  
en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij:  
Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 

18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie,  
Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.  
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood  
en van de dood zelf. 

19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is,  
en wat hierna zal geschieden. 

20 Het geheimenis van de zeven sterren  
die u in Mijn rechterhand hebt gezien,  
en van de zeven gouden kandelaren is:  
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten,  
en de zeven kandelaren die u hebt gezien,  
zijn de zeven gemeenten. 



 

2:7 Wie oren heeft,  
laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

 

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! 



 

Handelingen 2 
 
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. 

12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid,  
en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 
 

 (…) 
 



 

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.  

 (…) 
36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot 

een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus,  
Die u gekruisigd hebt. 

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt  
en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:  
Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 

38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u  
en laat ieder van u gedoopt worden  
in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden;  
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

 

Zingen: Psalm 103: 7 
Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 

Laat heel het machtig koninkrijk des HeereN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heeren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 



 

Verkondiging 
 
Zingen: Leid mij Heer, o machtig Heiland 
1   Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
 door dit leven aan uw hand. 
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
 wees mijn Gids in ’t barre land. 
 Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
 vul mij met uw Geest steeds meer. 
 Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

2   Laat mij zijn een Godsgetuige, 
 sprekend van U meer en meer. 
 Leid mij steeds door uwe liefde, 
 groeiend naar uw beeld, o Heer. 
 Brood des Levens, brood des hemels, 
 voed mij dat ik groei naar U. 
 Voed mij dat ik groei naar U. 
 

3   Laat door mij uw levend water 
 vloeien als een klare stroom. 
 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  
 dat uw Geest over allen koom’. 
 Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
 kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
 
 

 *Dankgebed 
 
 

*Inzameling gaven 
 

 
 
 
 
Tijdens de collecte zingt Hingt: Heel mijn hart 



 

Als mijn hart niet ontwaakt 
uit de nacht van verdriet; 
en de zon niet meer schijnt 
ik het daglicht niet zie; 
Als het donker in mij blijft 
en mijn hart schreeuwt om recht   
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht. 
 
Als ik levenslang vecht, 
met de last die ik draag; 
in de greep van de angst 
mezelf bitter afvraag  
hoe ik verder moet leven   
met mijn schaamte en schuld,  
ziet U mij dan Vader; 
Kom mij toch te hulp! 
 
Heer, U kent mijn verlangen 
om in vrijheid te leven; 
Niet gevangen tussen muren 
die mijn bange hart omgeven. 
Uw waarheid bevrijdt;   
uw liefde geneest, 
Heel mijn hart door de Heilige Geest. 
 
Wat mijn hart ook bezwaart,  
welke pijn ik nog voel;  
door de kracht van het kruis 
heeft zelfs lijden een doel. 
Kom ik eindelijk thuis 
om bij Jezus te zijn, 
die stierf voor mijn zonde, 
maar ook voor mijn pijn. 
 

 
Zingen: Psalm 36:2 



 

 
 

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 
 

*Zegen 
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