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Thema: Feest van de Geest 
Bediening heilige doop aan Siem Rieck en Yara van der Kooi 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 672: 1 en 2 
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. 

2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

Bemoediging en groet 
V: Wij ontmoeten elkaar, hier en thuis, in de naam van God, onze Schepper,  
trouw en nabij tot alles is voltooid  
Allen: wij geloven in zijn liefde.  
V: God, in leegte en gemis, in verwachting en verwondering,  
in vreugde en verdriet, vertrouwen we op U  
Allen: inspireer en vernieuw ons  
V: Laat Uw licht schijnen en zet ons in vuur en vlam  
Allen: wij vieren het feest van de Geest, die leven geeft.  
V: vrede en alle goeds voor jullie allemaal!  
Allen: vrede voor de wereld. Amen 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 695 
1. Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

2. Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  Lied 683 
1. ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 

2. Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 

4. De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

Kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Handelingen 2: 1-11 
door Rien Oostveen 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen ver-
spreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 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. 
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 
doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van ver-
bazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan 
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwo-
ners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier 
gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’  

Uitleg en verkondiging 

Muziek  Alles wordt nieuw - Sela 
Wij zijn op weg naar Jezus’ koninkrijk. 
Wat God heeft beloofd komt steeds dichterbij. 
Wij zijn samen, lopen niet alleen. 
God zelf leidt ons er heen. 

Er is goed nieuws voor wie het horen wil. 
Gods woord echoot door, soms luid en soms stil. 
Jezus’ roep blijft door de wereld gaan. 
Gods toekomst komt eraan. 

Geef niet op en kijk vooruit. 
Altijd is er hoop. 
Jezus zal de koning zijn. 
God maakt alles nieuw, alles wordt nieuw. 

Zoveel getuigen zijn ons voorgegaan. 
Ook wij geven door wat God heeft gedaan. 
Door de eeuwen heen en voor altijd 
bouwt God zijn koninkrijk. 



Zingen  Heilige Geest van God  2x 
   Hemelhoog 229 
Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.   

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk samen met de dopelingen 
HEILIGE DOOP 

Onderwijzing 
Presentatie 

Zingen  Lied 778: 1, 2 en 4 
1. O Here God, – ons liefst verlangen, 
dit kind van ons, dit liefdepand, 
wij hebben het van U ontvangen, 
wij geven ’t U uit uwe hand. 

2. Als Gij het zelf niet vast blijft houden, 
nu het in onze handen is, 
dit kind voor ’t licht bestemd, – hoe zouden 
wij ’t hoeden voor de duisternis? 

4. Geef dat het van ons leert te kijken 
naar Hem die ’t licht der wereld is 
en altijd meer op Hem gaat lijken: 
een lichtglans in de duisternis, – 

Steijn en Finn gieten water in het doopvont 
Doopgebed 

Apostolische geloofsbelijdenis (in wisselspraak) 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,  
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige algemene christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  
Amen. 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

Verwelkoming door de gemeente 
Gemeente gaat staan  
Gemeente, draag hen  
die gedoopt zijn in uw gebeden  
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.  
Welkom, kind van God,  
welkom in de kerk van Christus,  
wereldwijd en in ons midden. 

Zingen  Ik zal er zijn - Sela 
samen met Marlou Lokhorst 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  



Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  

’Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Gemeente gaat zitten 

Aansteken doopkaars 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Slotlled  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 Zingen ‘amen’ 


