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ORDE VAN DIENST 

 

LIEDEREN VOOR DE DIENST 

Zingen | Opwekking 623 

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur 
 
Want ik wil komen met mijn Geest 
En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel 
Waar ik woon 
Laat mijn leven in je zijn 



Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen door je heen 
 
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon 
 
Want U wilt komen met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis 
U wilt het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons heen 
 
Heer wij roepen tot U 
Kom opnieuw met Uw vuur 
Wij verlangen naar echtheid 
En leg het diep in ons hart 
 
Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
wil het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons heen 

 

Zingen met kinderen | Door de kracht van de heilige Geest (kinderopwekking 91) 

https://youtu.be/rFt_sDJwWn4  
 
Refrein: 
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 
We zingen: halleluja en prijzen de Heer 
We zingen: halleluja en prijzen de Heer 
Hij is het waard 
 
Refrein: 
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 
 
Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer 
Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer 

https://youtu.be/rFt_sDJwWn4


Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer 
Hij is het waard 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 

Binnenkomst van de ambtsdragers en de geloofsleerlingen 

Welkom door de ouderling van dienst  

Stil gebed 

Zingen | lied 675 

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 kind'ren zijn. Halleluja ! 
 

Bemoediging en groet 

Zingen | lied 670 

1) Kom Schepper God, o Heilge Geest, 
daal in de mensenharten neer, 



zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 
6) Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 
 

Gebed  

Lezing | Handelingen 2 (door kinderen … ) 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 
doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan 
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, 
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel 
van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar 
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 

Zingen | Heilige Geest van God (Opw. 754 - Sela) 

Heilige Geest van God,  
adem in ons midden,  
dan zullen wij aanbidden  
de Vader en de Zoon. 
  
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. 
 
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 
 
intermezzo 



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

Alle kinderen gaan naar de kinderkerk 

Lezing | Handelingen 2:41-47 

41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat 
de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het 
gebed. 
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met 
ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind 
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een 
geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. 
De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. 
 

Matteüs 6:19-21 

  19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 
breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze 
weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
 

Zingen | lied 687 

2) Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3) Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

Verkondiging   



Luisteren | Vul ons met uw liefde (Sela) 

https://youtu.be/apTul5-sVa8  
 
Achter onze schone schijn,  
waar we broos en kwetsbaar zijn,   
schuilt de leegte van ons hart,  
waar alleen uw liefde past.  
 
U doorgrondt wat ons beweegt,  
wat er diep vanbinnen leeft,  
kent de leegte van ons hart,  
waar alleen uw liefde past.  
 
Vul ons met uw liefde. 
 
Heer, voor U is niets geheim.  
U ziet ons, weet wie we zijn, 
vult de leegte van ons hart,  
waar alleen uw liefde past 
 

OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS  

Inleiding 

Onze Heer Jezus Christus, 
die zich zelf heeft laten dopen 
om te delen in ons leven en onze dood, 
en die uit de dood is opgestaan 
om ons te doen delen in zijn leven, 
heeft vóór zijn hemelvaart 
de opdracht gegeven: 
 
'Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen 
door hen te dopen 
in de naam van de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest 
en hen te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: 
ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.'  (Mat. 28:19-20) 
 
Voorstellen van de geloofsleerlingen: 
Drie geloofsleerlingen hebben te kennen gegeven dat zij vandaag, hier in het midden van 
deze gemeenschap hun doop willen bevestigen en van hun geloof willen getuigen. Het zijn: 
Robert Smid, Jolanda Francken - van Nieuwenhuizen en Rogier Francken 
 
 

Getuigenis   

  
  

https://youtu.be/apTul5-sVa8


Een stap in geloof  

Voor jullie geldt, dat jullie ouders je als kind hebben laten dopen in de naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Op het geloof en de belofte die zij uitspraken ontvingen jullie 
het sacrament van de doop.   
 
Wij geloven dat het onze hemelse Vader is die jullie door Zijn Heilige Geest zo geleid heeft, 
dat in jullie hart het verlangen is gegroeid Hem lief te hebben en Christus te volgen en 
vandaag je leven met Hem te vernieuwen en te verdiepen. 
 
Op deze Pinksterdag getuigen jullie met hart en ziel van je geloof in het midden van de 
gemeente. Jullie spreken daarmee uit Jezus Christus als je Heer te willen volgen onder de 
bezieling en leiding van de Heilige Geest. Met deze belijdenis neem je het sacrament van de 
doop, als teken van het nieuwe leven in Christus, volledig voor je leven aan en beaam je de 
doop die je als kind onder de belijdenis van je ouders hebt ontvangen. 
 
Dit is ons gebed: dat God jullie op dit Pinksterfeest zalft met de gave van de heilige Geest, de 
Trooster, om getuige van Christus te zijn, daar waar Hij je ook roept, vandaag, morgen, alle 
dagen van jullie leven. 
 
 

Zingen | Wie naar U opzien (Kees Kraayenoord) 

(Ingrid) 
Wie naar U opzien, 
Stralen van vreugde. 
Zij gaan de schaamte voorbij. 
Hen wordt gegeven, 
Om in dit leven, 
In Uw nabijheid te zijn., 
Zij die U zoeken, 
Vinden bescherming. 
Ook als de nacht hen benauwt. 
Uw licht zal schijnen, 
Zelfs in het duister, 
Zien zij Uw liefde en trouw. 
U tilt mij op Heer, hoger, 
Weg van waar ik was. 
U trekt mij dichter, 
Naar waar ik hoor: 
Hier aan uw Vaderhart. 
 
(allen) 
Wie tot U roepen, 
Zal U bevrijden. 
U luistert naar hun gebed. 
 
Eeuwig geborgen, 
Voor altijd veilig. 
Steeds door U, Vader, gekend. 
U tilt mij op Heer, hoger, 
Weg van waar ik was. 
U trekt mij dichter, 



Naar waar ik hoor: 
Hier aan uw Vaderhart. 
 
U tilt mij op Heer, hoger, 
Weg van waar ik was. 
U trekt mij dichter, 
Naar waar ik hoor: 
Hier aan uw Vaderhart. 
 
Wij zijn voor altijd, samen. 
U laat mij nooit meer los. 
O Halleluja, Vader, 
Voor eeuwig bij U God. 
 
O Halleluja, Vader, 
Voor eeuwig bij U God. 
 
Voor eeuwig bij U God. 
 

Belijdenisvragen en gelofte 

1. Belijden jullie, dat de Heer jullie God is, dat zijn koninkrijk nabijgekomen is in Jezus 
Christus en dat de Heilige Geest jullie zal leiden in de waarheid? 
2. Geloven jullie, dat door te luisteren naar de stem van Jezus, onze Heer, door te gaan in 
zijn voetsporen en door in zijn Geest daders van het Woord te zijn -  je leven tot zijn 
bestemming komt? 
3. Beloven jullie, samen met deze gemeente, in de ruimte van Christus' wereldwijde kerk, 
in te staan voor lofprijzing en viering, voor vrede en recht, een bewoonbare wereld? 
 

Zalving en handoplegging 

Aanvaarding door de gemeente van allen die hun geloof beleden  

Gemeente, belooft u hen, die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, 
te dragen in uw gebeden en samen met hen de weg van het koninkrijk te gaan? 
 

Gemeente: Ja, van harte. 

 

Zingen | Stil mijn ziel wees stil (Opw. 717) 

Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 



 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
2x 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen. 
  

Dank – en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

Collecte | diaken van dienst 

Zingen | lied 705 

1) Ere 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 ! 
 
4) 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 ! 
 

Heenzending en zegen 

Laat God je onafscheidelijk vergezellen 
en je begeleiden op al je wegen; 
laat Christus de staf zijn in je hand 
en de richting van elke voetstap; 
laat de Geest voor je zijn 
als de wind in de rug, 
die je brengt op wegen van vrede. 
Wees gezegend, ga met God!     
 


