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Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Zingen: Ps. 113: 1, 2 
 
Prijst, halleluja, prijst den HEER, 
gij 's HEREN knechten, immermeer 
moet 's HEREN naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in 't Oosten straalt, 
tot waar z'in 't Westen nederdaalt, 

zij 's HEREN grote naam geprezen. 
 

Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de HEER der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 

Hemel en aarde moet Hem eren. 

Stil gebed – Votum en groet 
 



Zingen: Gez. 399: 1, 3 
 
Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Lofprijzing 
 
Zingen: Op Toonh. 150: 3, 4  
 
Heer, U bent mijn kracht, 
de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 

de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 

Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 

wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Gebed 
(De kinderen gaan naar de nevendienst) 

 
Uit de Bijbel:  
 

 
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd,  
waren zij allen eensgezind bijeen. 
En plotseling kwam er uit de hemel een geluid  
als van een geweldige windvlaag 
en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 
 

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, 
die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 
en begonnen te spreken in andere talen, 
zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

 



Zingen: Joh. de Heer 57: 1, 3 (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. 
 
Refrein:   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, 
zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z'ons voortdurend, o Heer! Refrein 
 
Uit de Bijbel: 1 Kor. 3: 10-17 
 

 
Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is,  

heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd  
en een ander bouwt daarop.  
Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. 
Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, 
dat is Jezus Christus. 
 
Of nu iemand op dit fundament bouwt  
met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 
ieders werk zal openbaar worden.  
De dag zal het namelijk duidelijk maken,  
omdat die in vuur verschijnt.  

En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 
Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, 
standhoudt, zal hij loon ontvangen. 
Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden.  
Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo:  
als door vuur heen. 
 
Weet u niet dat u Gods tempel bent  
en dat de Geest van God in u woont? 
Als iemand de tempel van God te gronde richt,  
zal God hem te gronde richten,  
want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. 

 

 
 
 
 
 



Zingen: Gez. 242: 1, 3 
 
Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heilge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
Uit de Bijbel: 1 Kor. 15: 1-4, 51-54 en 58  
 

 
Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie,  
dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt,  
waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt,  
als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb,  
tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 
 
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb,  
dat Christus gestorven is voor onze zonden,  
overeenkomstig de Schriften, 

en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag,  
overeenkomstig de Schriften. 
 
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden  
en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 
En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal 
hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben,  
dan zal het woord geschieden dat geschreven staat:  
De dood is verslonden tot overwinning. 
 
Daarom, mijn geliefde broeders en zusters,  
wees standvastig, onwankelbaar,  

altijd overvloedig in het werk van de Heere,  
in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is  
in de Heere. 

 

 
 



Zingen: Op Toonh. 118: 1, 2 (Leid mij, Heer) 
 
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Preek – Daar krijg je energie van! 
 
Zingen: Opw. 249: 1, 2 
 
Heer, wat een voorrecht 

om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein 
 
Lofprijzing, dankgebed en voorbede 
 
Collecte:  1. Pinksterzendingscollecte 
  2. Instandhouding erediensten 
 

 
 
 
 
 



 
Zingen (staande): Gez. 425  
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
Zegen 
 
 


