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Inleidend Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: OTH Lied 113 
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, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. 
 
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 
Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 
D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
 
De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 
 
Lezen van de Wet des Heren 
 
Zingen: Psalm 119: 47 en 86 
‘k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 
 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
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Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Bijbellezingen: 
Handelingen 1: 4-9  
4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit 
Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden 
verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 
5. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige 
Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 
6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in 
deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 
7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden 
te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 
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 2:1-13 
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 
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle 
volken die er onder de hemel zijn. 
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in 
verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden 
tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 
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8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, 
waarin wij geboren zijn? 
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van 
Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene 
ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als 
proselieten, 
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote 
werken van God spreken. 
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de 
één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 
 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de diaconie 
2e collecte :  voor huisvesting en organisatie 
3e collecte :  voor de GZB pinstercollectie 
 
 
Zingen: OTH Lied 117: 4 en 5 
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U, 
kom, wees aanwezig in het woord, 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd, 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
 
Kindermoment (vanaf de kansel) 
 
Kinderlied OTH Lied 361 
Vul mij met uw Geest, 
geef mij uw kracht. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, kom, ik wacht. 
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Vul mij met uw Geest, 
Heer maak mij rein. 
Vul mij met uw Geest, 
'k wil uw discipel zijn. 
  
Vul mij met uw Geest, 
ik buig voor U. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, doe het nu. 
  
Dank U voor uw Geest, 
U bent de Heer. 
Dank U voor uw Geest. 
'k wil leven tot uw eer. 
 
Verkondiging n.a.v. Handelingen 1: 8 
 

Zingen: Psalm 108: 1 en 2  
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
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Lezen van het formulier voor de Openbare belijdenis van het 
geloof 
 
Belijdenisvragen waarop ieder persoonlijk antwoordt en onder 
handoplegging een Bijbeltekst ontvangt 

Opnemen onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig 
Avondmaal 
 
Gemeente zingt de nieuwe lidmaten toe:  Psalm 121: 4 
   (staande indien mogelijk) 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Vermaning 
 
De nieuwe lidmaten zingen OTH Lied 151  
Ik bouw op U 
Mijn schild en mijn verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aac 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming  
Ik bouw op U en ga in uwe naam                         2x 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning       
Ik bouw op U en ga in uwe naam                       2x 
 
Ik bouw op u 
Mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan     
In rust met u die mij hebt voortgeleid.               2x  
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Persoonlijk woord van en tot de nieuwe lidmaten 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: OTH Lied 301 
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 
 
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 er over waakt 
En de Geest verbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vade,r naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
breng ik u mijn dank en eer 
t'is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
 
  
Zegen 
   


