
 

 

Pinkstergebedsweek 2022             

Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni 

Vrije Evangelische Gemeente Heerde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    FEEST VAN HOOP 
 

 



 

 

Maandag  30 mei  

Leiding: 
Esther Bootsma     
Muzikale medewerking: Esther Horst en Nienke Schreinhart. 
Organist: Ted Hoogers  

Woord van welkom  

Zingen : NLB 718  

God die leven hebt gegeven, in der aardeschoot,  
alle vrucht der velden, moeten we ‘U vergelden,  
dank voor ’t dagelijks brood.  
 
Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid,  
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,  
niemand honger lijdt.  
 
Wil dan geven, dat ons leven, zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden, ’t woord van uw genade  
opgaan, sterk en vrij 
 

Introductie van het thema. : Vertwijfeling wordt hoop. 
 
Schermlied: Laat het feest zijn in de huizen. 

https://www.youtube.com/watch?v=wo319c97t6Q   

Schriftlezing uit Hand. 2:1-4  

Overdenking 

Zingen:  NLB 687  

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 Zingen 
en opstijgt God ten lof. 

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. 
 

Muzikaal intermezzo 

Gebed   

Zingen  :EL 356 : 1,2,3  

https://www.youtube.com/watch?v=wo319c97t6Q


Van U wil ik zingen, wie d’ eng’len omringen, 
al juichend getuigend, Uw goedheid, o Heer. 
'k Wil loven en danken, met woorden en klanken 
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds meer. 
 
Moog immer mijn harte, in vreugd en in smarte, 
zich leren te keren, o God, tot Uw troon. 
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen, 
tot ‘k, Vader, benader, der engelen toon. 
 
Moog hier dan mijn zingen, Uw heem’len doordringen 
en juub’lend zich mengen, met hemelse toon, 
tot ‘k eenmaal hierboven, U eeuwig mag loven, 
als ‘k juichend zal staan bij Uw stralende troon. 

 

          Afsluiting  

 

Dinsdag  31 mei  
 
Leiding: 
Reinolda Koot 
Muzikale medewerking: Esther Horst en Nienke Schreinhart. 
Organist: Joop Bosch 
  
Woord van welkom  
 
Zingen: EB 302 Heer, ik kom tot U. 

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart 
 
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer en maak alles goed 
 
Zie mij voor U staan, zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn 
 
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort, mijn bede tot U 

Introductie van het thema. : Boodschappers van Hoop 
 
Schermlied: Toekomst vol van hoop. 
                    https://youtu.be/0czjb1Wze20 
 

Schriftlezing: Hand. 2:5-11 

Overdenking 

Zingen: EB 482 Bron van levend water 

Bron van levend water, ontspring nu in mij 
Zend uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij 
Van elke situatie die mijn hart bezwaart 
′k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart. 
Jezus (3x)   Vader (3x)   Geest van God (3x) 

 
Heer, U bent de Herder, die mij geneest 
Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest 



Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu 
Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U. 
Jezus (3x)   Vader (3x)   Geest van God (3x) 
 
 
Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest 
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest 
Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd; 
Zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. 
Jezus (3x)  Vader (3x)   Geest van God (3x) 
 
Bron van levend water, ontspring nu in mij 
Zend uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij 
Van elke situatie die mijn hart bezwaart 
′k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart. 
Jezus (3x)   Vader (3x)   Geest van God (3x) 
 

Muzikaal intermezzo 

Gebed   

Zingen:  OPW 488 De kracht van uw liefde 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 

 
-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 

 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 

 
-Refrein 2x- 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,                                                                                            
en de kracht van Uw liefde. 

-Slot 2x- 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Afsluiting  

      

 Woensdag 1 juni  

Leiding: 
Bernike Hoek       
Muzikale medewerking: Jacob Wubs 
Organist: Joop Bosch 

Woord van welkom  



Zingen: Opwekking 695 Stil 

Verberg mij nu 
Onder Uw vleugels, Heer 
Houd mij vast 
In Uw sterke hand 
 
Als de oceaan haar krachten toont 
Zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
Dan word ik stil; U bent mijn God! 
 
Vind rust, mijn ziel 
In God alleen 
Ken Zijn kracht 
Vertrouw Hem en wees stil 

Als de oceaan haar krachten toont 
Zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
Dan word ik stil; U bent mijn God! 
 
Als de oceaan haar krachten toont 
Zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
Dan word ik stil; U bent mijn God! 
 
Dan word ik stil; U bent mijn God! 

Introductie van het thema: Hoop doet leven 
 

Zingen: EL 137 Omdat hij leeft  

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst. 
En het leven is, het leven waard 
omdat Hij leeft! 

Because He lives, I can face tomorrow 
Because He lives, my fear is gone 
Because I know He holds the future 
And life is worth the living just because He lives 

Schriftlezing: Hand. 2:22-28  

Overdenking  

Zingen: Opwekking 727: Ik val niet uit Zijn hand (gebaseerd op psalm 16) 

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
En wringen zich voor hen in honderd bochten 
Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd 
 



De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand 

Want U zult mij niet zomaar laten sterven 
Ik hoef niet naar het graf 
Want U laat mij niet los 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken 
Heel dicht bij U, mijn God 
Zal ik gelukkig zijn 

Muzikaal intermezzo 

Gebed   

Schermlied:  Waymaker, gezongen door Christ church choir. 
                       https://youtu.be/-o-TtIkozPc 

Afsluiting 

  

Donderdag 2 juni  

Leiding: 
Roger Dragstra      
Muzikale medewerking: Jacob Wubs 
Organist: Ted Hoogers 
 
Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom en introductie van het thema.  
 
Zingen: Opw 452 ‘Kom, o Heil’ge Geest van God’ 
 

Kom o Heilige Geest van God , wij verwachten U 
Kom o Heilige Geest van God, bedauw ons hart opnieuw.(2x) 
 
Openbaar de Vader, heilig Jezus Naam, 
Leid ons in de waarheid. 
Bind ons saam. 
 
Kom o Heilige Geest van God , 
Wij verwachten U 
Kom o Heilige Geest van God 
bedauw ons hart opnieuw.. " (2x) 

                                         
 
Gebed 
 
Zingen    
NLB 670 ‘Kom Schepper God, o Heilige Geest’ 
 

Kom Schepper God, o Heilige Geest,  
daal in de mensenharten neer,  
zij zijn uw schepselen geweest,  
herschep hen in genade, Heer. 
 
Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o, goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 
 

       Maak ons geloof zo vol en schoon,  

https://youtu.be/-o-TtIkozPc


       Dat het de Vader leert verstaan 
       En Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
       o Geest van beiden uitgegaan. 

 
Schriftlezing: Handelingen 2:32-36 – 1 Samuel 1:1-17 
 
Zingen: NLB 673 ‘Heilige Liefdes kracht’ 
 

Heilige liefdeskracht, bezoek mijn ziel die smacht, 
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. 
Kom Trooster, hartsvriendin, liefde die wondt en wint, 
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen. 
 
Oplaaiend vuur, verteer, wat krom is of verkeerd, 
de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
Ga met uw licht ons voor, U trekt een lichtend spoor, 
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 
 
Liefde voor al wat leeft  wordt ons een kostbaar kleed 
waarmee wij ons armoedig pogen sieren. 
Verdwenen is de trots,  wij kennen ons tekort. 
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren. 
 
Dood ben ik zonder U, mijn ziel verlangt naar U, 
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren. 
Met liefde vormt U mij  tot teken van uw heil. 
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem 

 
Overdenking 
 
Schermlied:  ‘Veni Creator’ – Taize internationaal 
  https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4  
 
Muzikaal intermezzo 
 
Gebed 

Gebed Veni Creator van David Adam 
 

Come Lord, come down, 
Come income among us; 
Come as the wind tof move us; 
Come as the light to prove us; 
Come as the night to rest us; 
Come as the storm to test us; 
Come as the sun to warm us; 
Come as the stillness to calm us; 
Come Lord, come down, 
Come in, come among us. 
Amen 

    
 
Zingen: JdH 57 ‘Er komen stromen van zegen’ 
 

Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. 
 
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. 
 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4


Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. 

 
Afsluitende woorden 
 
Muziek bij uitgaan 
 

 

Vrijdag 3 juni  

Leiding: 
Edwin van Werven  
Organist: Ted Hoogers 
  
Woord van welkom  

Zingen : Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  

  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
Introductie van het thema: Een toekomst vol hoop 

Zingen :NLB 42 : 1,7  

Even als een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven ? 

 



 

 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

Schriftlezing: Hand 2: 16-21 

            Overdenking  

Zingen : Opwekking 770 Ik zal er zijn 

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. 
 
Refrein: 
‘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’. 
 
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. 
  
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. 

  
(Refrein) 

 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Muzikaal intermezzo 

Gebed   

Schermlied: Juich want Jezus is heer, Sela 
                    https://youtu.be/KEz84DW48HQ 

Afsluiting  

 

 

 



 

 

 

 

 

Zaterdag 4 juni. 

 

Morgen vieren we Pinksteren, het feest van de hoop. Deze week mochten we samenkomen om ons voor te bereiden 

op het Pinksterfeest. Elke dag werd er een kleur aan de regenboog toegevoegd. Een boog in de wolken als teken van 

trouw. Maar juist ook een teken van hoop.  

In Jeruzalem waren de volgelingen van Jezus dagenlang bij elkaar. Ze hadden de beschikking over een  bovenzaal. 

Daar waren ze voortdurend te vinden om met elkaar te bidden en te zingen, vurig en eensgezind. Jezus was niet meer 

in hun midden, maar Zijn werk hield niet op. Tien dagen na zijn Hemelvaart was dat op de aarde goed te merken. Alle 

volgelingen werden vervuld met de Heilige Geest, niet een van hen werd overgeslagen. Zo konden ze het grote 

wonder van de opstanding van Jezus vol enthousiasme  uitleggen aan iedereen die in Jeruzalem was. Wat er op die 

Pinksterdag gebeurde,  is ook vandaag nog realiteit. Iedereen die belijdt dat Jezus zijn Heer is, ontvangt de Heilige 

Geest. Die Geest verandert, bezielt en inspireert mensen.  

Als je in Jezus gelooft mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest ook in jouw hart wil wonen. Dan zal de vrucht van 

Geest steeds meer zichtbaar worden, zoals het beschreven is in Galaten 5:22. Er komt meer blijdschap in je leven,  

meer liefde, geduld en vriendelijkheid. Dan kun je getuigen van de hoop die in je is. Zo mogen we uitzien naar 

morgen, Pinksteren is het feest van de hoop! 

 

 

Opwekking 452 

Kom, o Heilige Geest van God, wij verwachten U. 

Kom, o heilige Geest van God, bedauw ons hart opnieuw. 

Openbaar de Vader, Heilig Jezus naam. 

Leid ons in de waarheid. Bind ons saam. 

 

 


