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Avonddienst, 19.00 uur     
    
- Orgelspel 
- Intochtslied: Psalm 66: 3 (staande). 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- zingen: Psalm 66: 7. 
- Tekst: O God, die op het Pinksterfeest (Muus Jacobse) 
- Zingen: Lied 670:1,2,3,6,7 
- Gebed 
- Zingen: Kom, Heilige Geest, Lied 680 
- De Bijbel open: Romeinen 8: 1-11 
- Zingen: Geest van hierboven, Lied 675 
- De Bijbel open: Handelingen 2: 14-22 
- Zingen: Vrees niet, Lied 678:1,5,6,9 
- De Bijbel open: Handelingen 2: 23-36 
- Zingen:  Psalm 62: 5 
- De Bijbel open: Handelingen 2: 37-42 
- Zingen: ’t Is feest vandaag, Lied 683 
- Preek:  Er is geen houden aan. 
- Zingen: De Geest des Heren heeft, Lied 686 
- Lezing van de geloofsbelijdenis (staande) 
- Zingen: Lied 687 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecten. 
- Slotlied: Psalm 68:9 (staande) 
- Zegen. 
- Orgelspel 
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Gereformeerde Kerk te 
Lunteren (PKN) 

Openluchtdienst Pinksteren,  
zondag  9 juni 2019, 0.30 uur. 

Thema: De Heilige Geest maakt 
de tongen los 

 
 

Terrein fam. Pater, hoek 
Engweg/Molenweg, te Lunteren 
Voorgangers: ds. H.Z. 
Scheltens-Ritzema en ds. 
W.J.W. Scheltens 
Muzikale medewerking: 
PinksterSingers o.l.v. Margret 
Spelt (piano),  
en musici 
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(uit het lied 'O Geest, o heilig vuur' van Jaap Zijlstra) 
 
Goede en blijmoedige Pinksterdagen gewenst! 
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- PinksterSingers: 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. 
 
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 
 
Na de dienst ontvangt iedereen een boekenlegger met als 
tekst: 
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. 
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- Voor de dienst zingen de PinksterSingers:   
   
1. 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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2. 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! 
 
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. 
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- Collecte: de Pinkstercollecte is bestemd voor de gevolgen 
van de cycloon Idai die in grote delen van Mozambique, 
Malawi en Zimbabwe; daarvoor heeft de diaconie al een 
bijdrage gedaan; PinksterSingers: 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 
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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. 
 
 - 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 
 
Amen. Amen. 
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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) 
 
3. Create In me a clean heart 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart oh God, 
And renew a right spirit within me. 
 
And cast me not away from Thy presence oh Lord, 
And take not Thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation, 
And renew a right spirit within me. 
 
- Woord van welkom 
 
- 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, 
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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. 
 
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. 
 
- Beginwoord en groet 
 
- Samenzang:  Ere zij aan God de Vader (NLB 705: 1,4) 
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! 
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Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, die de 
eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 
 
- Preek: De Heilige Geest maakt de tongen los! 
 
- Samenzang: Er komen stromen van zegen, 
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. 
 
 
 



14 

 

Refrein: 
De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
Refrein:       
    
De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
 
De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
 
PinksterSingers:  Alle eer en alle glorie (NLB 305) 
PinksterSingers: 1; allen: 2,3 
 
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, zie ons vol ontferming aan! 
 
Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.  
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Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! 
 
Gebed 
 
- Samenzang: Welkom, Heil’ge Geest  
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) 
 
- PinksterSingers zingen: Come Holy Spirit 
  gemeente zingt refrein 
Come as a wisdom to children 
Come as new sight to the blind 
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Come Lord as strength to my weakness 
Take me, soul, body and mind 
 
Refrein: 
Come Holy Spirit, I need You 
Come sweet Spirit, I pray 
Come in Your strength and Your power 
Come in Your own gentle way 
 
Come as a rest to the weary 
Come as a balm for the sore 
Come as a dew to my dryness 
Fill me with joy evermore.           Refrein 
 
Come like a spring in the desert 
Come to the withered of soul 
O let Your sweet healing power    
   Touch me and make me whole   Refrein: 
 
- Woord van geloof: Galaten 5: 16, 22,23 
16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet 
gericht op uw eigen begeerten.  

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing. 
 
- Samenzang: Samen in de naam van Jezus (Opw. 167) 
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- PinksterSingers:  Als de hemel openbreekt 
Allen: refrein 
1.Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede,  
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden.  
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
Refrein:  
De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
 
2.Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden,  
is de kracht die ons ontbreekt  
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
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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: 1-4 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. 
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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 
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! 
 
- PinksterSingers zingen: Vader, Zoon en Geest  
(Opwekking 402)  
  gemeente zingt refrein 
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Vader, Zoon en Geest, ik prijs U 
met heel mijn wezen, Heer. 
Voor uw troon geknield, bewijs ik 
U hulde en eer.      
     
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; 
U bent volkomen één. 
Al mijn liefde en aanbidding 
is voor U alleen. 
 
Refrein: 
U, die één in wezen zijt, 
is ons leven toegewijd. 
In uw liefde zijn wij één; 
aanbidden wij U alleen. 
 
Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig 
bent U volkomen rein. 
Heilig God, laat heel mijn leven 
tot eer van U zijn. 
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; 
buig mij vol eerbied neer. 
Hoog verheven God, ontvang nu 
mijn liefde en eer.    Refrein 
 
- PinksterSingers zingen: Geweldige, gedreven wind (NLB 
679) PinksterSingers: 1,2; allen: 3,4,7 
1. Geweldige, gedreven wind, die valt met groot gedruis,  
die ruk aan muren, dak en bint, gij vult dit huis. 
 
2. Uw overdaad van adem stuwt het water voort met macht, 
wat God wil bouwen wordt opnieuw tot stand gebracht. 
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3. Wat God wil bouwen is gezaaid en door de dood gegaan  
en dat zal kiemen gaan in waar Gij waait, als levend graan. 
 
4. Geweldige, Gij vult dit huis en slaat de tongen los, 
Gij maakt ons vurig dat het bruist als jonge most. 
 
7. Gij die niet te bedaren zijt, laat ons toch tot de oogst, 
o stroom van vuur en tederheid, niet ongetroost! 
 
- Kindermoment door de knd-leiding met o.a.  
* Kinderlied: Vlammetjes  
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! 
 
* Kinderlied: Sta ’s even op als je Jezus liefhebt.  
 
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. 
 
 
 
 


