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1e Pinksterdag

LOFPRIJZING EN AANBIDDING

- Proclamatie

- Zingen: Kom Heilige Geest (Sela)
Heilige Geest van God,
adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil’ge Geest kom nu.

- Zingen: Opw 797
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en 
gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim,
om samen uw kerk en van Christus te 
zijn.
Refrein:

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
Refrein:

- Welkom en mededelingen

- Zingen: Door de kracht
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 wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja en prijzen de Heer
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer
Hij is het waard.

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 wij feest met elkaar.

Als ik zing halleluja dan prijs is de Heer
Als ik zing halleluja dan prijs is de Heer
Als ik zing halleluja dan prijs is de Heer
Als ik zing halleluja dan prijs is de Heer
Hij is het waard.

- Kindervertertelling

- Zingen: Liefde, blijdschap
Liefde, blijdschap, vrede, 
Goedheid en ook trouw
Wil de Heer je leren 
Door de Heil’ge Geest in jou

Het is vaak moeilijk om goed te doen
En echt voor God te leven
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons
Zijn Heil’ge geest gegeven

Liefde, blijdschap, vrede,
Goedheid en ook trouw
Wil de Heer je leren
Door de Heil’ge Geest in jou

Waar je ook bent en wat je ook doet
Hij wil je steeds weer leren
Om door je hele doen en laten heen
De Vader te vereren

Liefde, blijdschap, vrede,
Goedheid en ook trouw
Wil de Heer je leren
Door de Heil’ge Geest in jou
Wanneer Gods Geest je leven leidt
Dan zul je pas geen merken
Dat zijn aanwezigheid je vrede geeft
En altijd zal versterken

Liefde, blijdschap, vrede,
Goedheid en ook trouw
Wil de Heer je leren
Door de Heil’ge Geest in jou. (2x)

Liefde, blijdschap, vrede,
Goedheid en ook trouw
Wil de Heer je leren
Door de Heil’ge Geest in jou,
Door de Heil’ge Geest in jou,
Door de Heil’ge Geest in jou.

LUISTEREN NAAR GOD

- Lezen: Handelingen 2 : 1 – 13

- Zingen: Opw 383
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!

Wat kan ons schaden, wat van U schei-
den,
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!

- Verkondiging
  Thema: Samen verbonden

met de Geest

- Zingen: Opw 167
1
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. 
2 
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. 
3
Prijs 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 uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- Pinksteren als feest van
  verbondenheid: filmpjes met

  korte wensen van gemeenteleden

- Zingen: Vlammetje
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.

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.

DANK, GEBED EN UITZENDING

- Dankgebed en voorbeden

- Aankondiging
  collectemogelijkheden
  1e: diaconie: landelijke kassen
  2e: kerk
  3e: eigen jeugdwerk

- Zingen: Opw 334
1
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.
Refrein:
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.

2
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:
3
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:

- Uitzending en zegen

- Zingen: Opw 602
1
Vrede van God, de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Refrein:
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou
Refrein:
3
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Refrein:


