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Thema: Dans mee 
Openbare belijdenis van het geloof 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 67: 1 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

Stil gebed 
V: Wij zijn hier samengekomen in de naam van de God,  
A: die trouw blijft, ons leven draagt tot in eeuwigheid. 
V: Moge Gods Geest ons doen opademen 
A: ons allen raken en in vuur en vlam zetten, 
V: want in God is onze bron van leven,  
van genade en vrede. 
In Gods naam groeten wij elkaar: 
Vrede voor u, vrede voor jou 
A: Vrede voor u, vrede voor jou 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 672: 1 en 7 
1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

7. Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

   
Gesprek met de kinderen 
Zingen  Door de kracht van de heilige Geest 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 

Maak mij warm (maak mij warm) 
Maak mij zacht (maak mij zacht) 
Dat ik leef (dat ik leef) 
Uit uw kracht 



Vuur uit de hemel... 

Maak mij vol (maak mij vol) 
Van uw Geest (van uw Geest) 
Maak mij klaar (maak mij klaar) 
Voor het feest 

Vuur uit de hemel... 

Geef mij licht (geef mij licht) 
Uit uw bron (uit uw bron) 
Dat ik straal (dat ik straal) 
Als de zon 

Vuur uit de hemel... 

Lezen   Handelingen 2: 1-11 
door Manon Sluijter 

Zingen  Lied 687  
1. Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof. 

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 zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

   
Uitleg en verkondiging 

Zingen  Lied 839 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinzende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Refrein 
Dans, dans en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga voor je voor, Ik haal ook voor jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Bethlehem zette de dans weer in. Refrein 



3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein 

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu ik dans mét jou, 
de dans van de schepping, de dans van de trouw. Refrein 

Openbare Geloofsbelijdenis  
Presentatie 

Zingen De kracht van uw liefde
Opwekking 488 

1. Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

2. Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. Refrein  

Refrein  
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 

Onderwijzing 

Apostolische Geloofsbelijdenis Lied 340b 

Belijdenis en geloften 

Handoplegging 

Gemeente gaat staan 
Vraag aan de gemeente 
Gemeente, wilt u haar naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof  
en wilt u haar helpen om Christus na te volgen?  
Gemeente: Ja, van harte.  

Zegenlied  Gebed om zegen
   Opwekking 710 
Zegen haar op de weg die zij nu gaat. 
Zegen haar op de plek waar zij nu staat. 
Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt. 
O God, zegen haar alle dagen lang! 
Vader, maak haar tot een zegen; ga haar niet voorbij. 
Regen op haar met uw Geest, Heer, 



Jezus, kom tot haar als de Bron van leven, die ontspringt, diep in haar. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Gemeente gaat zitten 

Aansteken Kaars + overhandiging kaart 

In Memoriam Jan Willem Feijen en Gerrit Koornneef 

Zingen  Psalm 139: 1 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

Gebeden 

Collecte 

kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlied   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 kinderen zijn. Halleluja!  

Wegzending en zegen 


