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___________________________________________________________________ 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 464
Wees stil voor het aangezicht van 
God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van 
God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de kracht van onze 
God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze 
God 
daalt neer op dit moment. 
 
Stil gebed en votum 
 

Wees stil, want de heerlijkheid van 
God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van 
God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Opwekking 769 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop 
opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht 
weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Refrein:  
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Gebed om leiding v/d Heilige Geest 
 

 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw 
heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. (refr.) 
 
 
 

Schriftlezing: Handelingen 1: 8-9; 2: 1-4; Efeziërs 1: 3, 13-14; 6: 10-18 
(zie laatste pagina) 
 
Zingen: Gezang 257 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

 
 
 
 

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Verkondiging: Gods Geest, zegel en onderpand 
Zingen: Opwekking 789 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 



De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw 
houdt stand. 
(refr.) 
 
 
 
 
Gebeden en voorbede 
 
Collectemoment 
 
Zingen: Psalm 103: 1, 2 en 5 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des 
HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem 
eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft 
geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil 
vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw 
leven 
verlost en kroont met 
goedertierenheid. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van 
Hem. 
Hij die ons zelf uit d' aarde heeft 
genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn 
stem. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 

Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten 
kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. (refr.) 
 
 
 
 
 
 
Loof Hem, die zo met gaven u 
verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie 
begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld 
wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem 
recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond 
zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Gezang 477 
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! 
 
Zegenbede 
 
Zingen: ‘Gods zegen voor jou’ 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van 
Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van 
Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
 

 
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 zonen zijn.  
Halleluja! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij willen Jezus’ liefde uitstralen door liefdevol te getuigen 

 



Handelingen 1: 8-9 
8 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan 
het uiterste van de aarde. 
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk 
onttrok Hem aan hun ogen. 
 
Handelingen 2: 1-4 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en 
dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op 
ieder van hen. 
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te sprekenin andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
 
Efeziërs 1: 3 en 13-14 
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 
heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. 
 
13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van 
uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld 
met de Heilige Geest van de belofte, 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof 
van Zijn heerlijkheid 
 
Efeziërs 6: 10-18 
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de 
listige verleidingen van de duivel. 
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden 
op de dag van het kwaad,en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het 
borstharnas van de gerechtigheid, 
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de 
boze zult kunnen uitblussen. 
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin 
waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
 
 

 


