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- Voor de dienst zingt het koor:  

 
1.  Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans 
 
1.Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans, 
en dauw daal neer en geef het leven glans. 
Lijster zing en wek in ons het lied 
dat morgenlicht begroet, Gods melodie. 
Lang leve God, die ons de morgen geeft. 
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest. 
Leve de Zoon, die opstaat als de zon, 
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon. 
  
2.Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 
’t Harde leven stelt een vraag aan God, 
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 
Lang leve God, zijn wereld lenen wij. 
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij. 
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan. 
Hij zegent vredezoekers, leef ervan. 
 
3.Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 
Wees een teken van de tijd die komt, 
een zee van vrede, alle haat verstomt. 
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 
Leven de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 
 
2. There shall be showers of blessing 
 
1. There shall be showers of blessing: 
    This is the promise of love; 
There shall be seasons refreshing, 
Sent from the Savior above.  
 

15 

 

 
 
. 
 

 
 
 

GOEDE  Pinksterdagen 
gewenst! 

Feest van de Geest, 
die er is en altijd is geweest: 

ook voor u en voor mij, 
teken van Gods gunstig getij. 
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Tweeduizend jaar - en dag en nacht 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 
 
Refrein: 
Laat de vlam weer branden, 
als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 
 
 
 
 
Na de dienst is er koffie en limonade; ondertussen schrijven we onze 
naam op een kaartje voor bij een lichtje met de tekst:  
 

“Dank U, Schepper, Heilige Geest, 
dat U altijd al vredesduif bent geweest, 
voor het goede door de loop der tijden, 
voor uw eeuwige trouw aan onze zijde.” 

 
. 
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Refrain: 
Showers of blessing, 
Showers of blessing we need: 
Mercy-drops round us are falling, 
But for the showers we plead. 
 
2. There shall be showers of blessing, 
    Precious reviving again; 
    Over the hills and the valleys, 
    Sound of abundance of rain. 
 
3. There shall be showers of blessing; 
    Send them upon us, O Lord; 
    Grant to us now a refreshing, 
    Come, and now honor Thy Word. 
 
4. There shall be showers of blessing: 
    Oh, that today they might fall, 
    Now as to God we’re confessing, 
    Now as on Jesus we call! 
 
5. There shall be showers of blessing, 
    If we but trust and obey; 
    There shall be seasons refreshing, 
    If we let God have His way. 
 
3. In de morgen 
 
In de morgen  
verwonder ik mij over U, 
want U voedt mijn diepst verlangen, 
leert mij stil en onbevangen;  
al mijn doen en mijn laten te geven,  
aan de Heer van mijn leven. 
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In de middag,  
als duizend dingen in mij  
U zo kunnen overstemmen,  
wil ik U in alles kennen  
en getuigen van U in mijn leven.  
Heer, maak mij tot een zegen. 
 
In de avond,  
stil in gebed, dicht bij U. 
Onbezorgd kan ik gaan slapen;  
laat mij opgewekt ontwaken, 
want ik weet dat U voor mij wilt zorgen,  
elke dag, nu en morgen. 
 
- Woord van welkom 
- Samenzang: Welkom, Heil’ge Geest (Opwekking, 391) 
Refrein: 
Welkom, heil'ge Geest van God. 
Waai over ons, maak onze harten rein. 
O, welkom, heil'ge Geest van God. 
Waai over ons, maak onze harten rein. 
 
Zoals koren op het veld 
wordt bewogen door de wind, 
buigen wij ons voor uw kracht, 
opdat uw Geest het werk begint. 
O, welkom ... (refrein) 
 
Schenk uw levensadem, Heer, 
want wij buigen voor U neer. 
Laat geen angst of trots bestaan, 
en maak ons heilig in uw Naam. 
O, welkom ... (Refrein) 
 
 
- Beginwoord en groet 
- Samenzang:  Ere zij aan God de Vader (NLB 705: 1) 
 
 

13 

 

Amen. Amen. 
 
- Collecte: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
Koor: We are one in the Spirit 
- Slotlied: Zegenlied (staande) 
 
 
 
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
- Zegen. 
- Koor: Laat de vlam weer branden  (Opw. 404) 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
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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 erover 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 de Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
 - Gebeden uitlopend op samenzang: Onze Vader (Opw. 436) 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, de kracht  
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. (2x). 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Refrein 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. Refrein 
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Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
- Gebed 
- Samenzang: Veni Creator Spiritus  
Koor: 1x, allen: 2x 
 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator, veni Creator. 
Veni Creator Spiritus. 
 
- Koor: Bouw uw koninkrijk 
Bouw uw koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
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Refrein:  
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
 
Refrein  (2x) 
 
- Woord van geloof: Johannes 14: 26 
Later zal de pleitbezorger,de heilige Geest, die de Vader jullie namens 
mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering 
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
 
- Samenzang:  Heer wijs mij uw weg (Opwekking 687) 
 
Heer, wijs mij Uw weg 
En leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
Slechts in U richting vindt 
Als mij de moed ontbreekt 
Om door te gaan 
Troost mij dan liefdevol 
En moedig mij weer aan 
 

11 

 

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?  
 
- Samenzang:  Ere zij aan God de Vader (NLB 705: 3,4) 
 
Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
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! 
 
- Preek: Delen in de Geest! 
- Samenzang: Samen in de naam van Jezus (Opw. 167) 
 
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. 
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Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
- De Bijbel open: Handelingen 2: 1-11 De komst van de heilige 
Geest 
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 
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Heer, leer mij Uw weg 
Die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is 
Leidt mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is 
 
Heer, leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
Dat blindelings en stil 
Uw vertrouwd vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan 
 
Heer, toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
- Signaal: Pinksterlied   (Jaap Zijlstra)  
 
Taal op de tong,  
een loflied op de lippen,  
prijs ik de dag  
voordat het avond is. 
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Gij die uw Naam  
eer aandoet op de aarde, 
ik zing de lof van uw verrijzenis. 
 
Gaat er een licht  
de duisternis te boven, 
een zon die nacht  
en nevel overwint, -  
 
ik loof het vuur  
dat neerdaalt uit de hoogte  
en ook in mij  
een nieuwe dag begint. 
 
- Samenzang: O Geest, o heilig vuur 
(op melodie van ‘Gelukkig is het land’; door Jaap Zijlstra) 
 
O Geest, o heilig vuur 
dat uit de hemel viel,... 
een stormvlaag door het hart, 
een branding in de ziel, 
breek uit in nieuwe gloed 
en steek de tongen aan, 
een lofstem eensgezind, 
een lied niet te weerstaan. 
 
Getroost te zijn, verrukt 
van lichtval en van wind, 
geliefd te zijn en puur, 
verwonderd als een kind; 
hoe hartverwarmend is 
de lofzang in uw huis, 
o God, o goede Geest, 
uw liefde brengt ons thuis. 
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Er klinkt een erewoord, 
een klaar getuigenis, 
Gij schept een nieuwe eeuw, 
een rijk dat vrede is; 
hoezeer zal alle haat 
geveld zijn en verdaan, 
de liefde zegeviert, 
o Geestdrift, vuur ons aan. 
 
- Kindermoment 
- Kinderlied: Vuur Uit De Hemel (Rikkert Zuiderveld)  
 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
 
Maak mij warm  
Maak mij zacht 
Dat ik leef 
Uit uw kracht 
 
Vuur uit de hemel... 
Maak mij vol 
Van Uw geest 
Maak mij klaar 
Voor het feest 
 
Vuur uit de hemel... 
Geef mij licht 
Uit Uw bron 
Dat ik straal 
Als de zon 
Vuur uit de hemel..  
 
- Samenzang: Sta ’s even op als je Jezus liefhebt.  
(Kinderopwekking 100) 
 
 
 
 


