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
aan de ballon; de ballonnen gaan
gezamenlijk de lucht in!
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- Voor de dienst: Koor: Hij is Koning
Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!
Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!
Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!
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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.
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.
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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
Amen. Amen.
- Collecte 1e: ZWO, 2e: Onderhoudsfonds (Koor)
- 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.

- Voor de dienst: Koor: In de morgen
1. 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.
2. 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.
3. 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.
- Voor de dienst: samenzang
- Woord van welkom
- Samenzang: Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen (NLB 672 = Gezang 242: 1,
2, 4a, 6b)
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
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want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

we need your power, we need your strength,
following Christ each day. Refrein
- In memoriam
- Zingen: O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, (NLB 302:4 =
gezang 254: 4) (staande)

O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

- Gebeden uitlopend op samenzang: Onze Vader (Opw. 436)

- Beginwoord en groet
- Samenzang: Ere zij aan God de Vader (NLB 705 = Gezang 255:
1, 3)
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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).
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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!
- Koor: Spirit of God
Refrein:
Spirit of God, unseen as the wind,
gentle as is the dove:
teach us the truth and help us believe,
show us the Saviour's love!
You spoke to us - long, long ago gave us the written word;
we read it still, needing its truth,
through it God's voice is heard. Refrein
Without your help we fail our Lord,
we cannot live his way;
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tEre zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
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!
- Zingen: Veni Creator Spiritus
Koor: 1x, allen: 2x
Veni Creator Spiritus.
Veni Creator Spiritus.
Veni Creator, veni Creator.
Veni Creator Spiritus.
- Gebed
- Zingen NLB: nr. 688 Heilige Geest
Koor : het gehele lied en daarna allen: het gehele lied
Heilige Geest, Gij zijt als de wind, kom dan,
waai door onze harten, reinig ons.
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-Heilige Geest, Gij zijt als het vuur, kom dan,
vuur ons aan tot liefde, beziel ons.
Heilige Geest, Gij zijt als de dauw, kom dan,
laaf ons met uw goedheid, vervul ons.
Heilige Geest, Gij zijt als het licht, kom dan,
wek ons tot nieuw leven, herschep ons.
- 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: 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.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
- Preek: Vieren dat de Geest verbindt!
- Samenzang: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 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.
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

Getroost te zijn, verrukt
van lichtval en van wind,
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-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
- Heer, raak mij aan met uw adem (NLB. 695)
Koor: couplet 1, 2, 3, allen: 4, 5
1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
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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.
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.
- Van de vogel duif (Willem Barnard)
Ik weet van een vogel,
die vliegt heen en weer,
die springt uit den hoge
en stijgt naar de Heer,
die brengt in zijn snavel
aan ons allemaal
het brood van de tafel,
ons heilig maal,
die brengt langs de ladder
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van Jacob omhoog
aan God onzen Vader
een wenk van geloof.

- Kindermoment
- Kinderlied: Vlammetjes

Die vogel van vrede,
die heilige duif,
die brengt ons uit Eden
een tak van olijf.
- Samenzang: Welkom, Heil’ge Geest van God (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.
1. Zoals koren op het veld
wordt bewogen door de wind,
buigen wij ons voor uw kracht,
opdat uw Geest het werk begint. Refrein
2. Schenk uw levensadem, Heer,
want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan
en maak ons heilig in uw naam. Refrein
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Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al? Vandaag is het feest.
Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest!
Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
we doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur, dan is het een feest:
wij danken de Heer voor de Heilige Geest!
- Samenzang: Sta ’s even op als je Jezus liefhebt.
(Kinderopwekking 100)
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.
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