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Pinksteren 5 juni 2022 – 09.30 uur 
 

 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Samenzang met Driestwegband: ‘Heilige Geest van God’  
               (Opwekking 343) 
 

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. (2x) 

 
Samenzang met Driestwegband: ‘Vul dit Huis met uw glorie’   
     (Opwekking 815) 

 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid (2x) 
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Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer (2x) 

 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid (2x) 

 
Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
Wil het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen door ons heen (2x) 

 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Lied van de intocht: ‘Geest van hierboven’ - Lied 675 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: ‘Wat kan ons schaden…’ - Lied 675 vers 2 
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we gaan zitten 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang met Driestwegband: ‘Heer ik prijs uw grote naam’ 
               (Opwekking 430) 
 

Heer, ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. (2x) 

 
Kindermoment 

Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Handelingen 2, 1 – 13 
 
Samenzang: ‘Wij leven van de wind ‘ - Lied 687 vers 1 en 2 
 
Lezing: Handelingen 2, 14 – 21 
 
Samenzang: ‘Wij teren op het woord’  - Lied 687 vers 3 
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Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: ‘De aarde is vervuld’ - Lied 650 vers 2, 4 en 7 
 
tijdens het tussenspel van vers 4 en 7 komen de kinderen terug  
 
Dankgebed  en Voorbeden 
 
we gaan staan 
 
Uittochtslied met de Driestwegband:  
 ‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’ - Opwekking 334 
 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
Uitzending en Zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
 
Orgelspel 
 


