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Thema: De Geest zet ons in bloei 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Samen in de naam van Jezus 
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. 

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 bloei 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 

Gebed om de Heilige Geest 
afgewisseld met Lied 681 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

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  Vuur uit de hemel 
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... 

Kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan naar Kinderkerk 

Lezen   Psalm 104: 25-35 
door Manon Sluijter 

Zingen  Lied 678: 1 t/m 4 
1. Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 
en dieren, wees gerust in bos en weide. 
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 
in dit seizoen. 

2. De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 

3. De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 
De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 

4. Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 

Lezen   Handelingen 2: 1-11 

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 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  Lied 841: 1 en 2  
1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas 

Collecte 

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 


