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Samenzang lied 57 (jdh) 
 Er komen stromen van zegen. 
 Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
 stromen, verkwikkend als regen, 
 vloeien tot elk die gelooft. 
 refrein: 

 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. (refr.) 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 zend ons die Heilstroom nu neer! 
 Geef ons die grote verkwikking; 
 geef z' ons voortdurend, o Heer! (refr.) 
 
Samenzang lied 863 (jdh) 
 Hoe vaak reeds begeerden wij stromen van zegen 
 en baden de Heer om vernieuwing van kracht. 
 Maar hebben wij zelf reeds de gaven verkregen, 
 die God schenkt aan elk, die gelovig verwacht? 
 refrein: 
 Stromen van kracht, stromen van kracht. 
 Gods Woord heeft beloofd aan een elk die gelooft, 
 het water des levens, de stromen van kracht. 
 
 Het hart is soms koud, zonder vrucht is het leven, 
 het Christenzijn is vaak meer klacht dan een lied. 
 Waarom niet genomen, wat God heeft gegeven? 
 Die wil, neme 't water des levens om niet. (refr.) 
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 Die dorst heeft, die koom': Gods rivier is vol water 
 en 't Schriftwoord gebiedt: wordt vervuld met de Geest! 
 De stroom uit Gods troon ruist met machtig geklater; 
 Hij stroomt ook voor u, maakt uw leven een feest. (refr.) 
 
 De Heer heeft gezegd: die gelooft, als geschreven, 
 diens leven zal worden een waterfontein, 
 die uit hem zal springen in 't eeuwige leven. 
 't Is 't water des levens, zo heerlijk en rein. (refr.) 
 
 Komt, drinkt van de waat'ren die God u liet vloeien, 
 uw ziel wordt verzadigd, uw dorheid geneest; 
 uw arbeid wordt vruchtbaar, d' omgeving gaat bloeien, 
 als gij wordt vervuld met de Heilige Geest! (refr.) 
 
 Wij danken de Heer voor Zijn Woord ons ten leven, 
 wij prijzen de Heer voor het Lam en Zijn bloed; 
 wij nemen ook dankend de Geest ons gegeven 
 en zien nu verblijd Jezus' komst tegemoet. (refr.)   
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 150 (ev.ldb.) 

Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 

 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
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Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die ’t verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 

 
Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods Vreugde wordt omspoeld. 

 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 672, 1,3 en 6 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 In 't lichaam van de Heer 
   tot leden uitverkoren, 
   zijn wij door uwe kracht 
   als kinderen nieuw geboren. 
   Deel van uw gaven uit, 
   wees met uw kracht nabij. 
   Dat ieder op zijn plaats 
   een levend lidmaat zij. 
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 Vul aan wat ons ontbreekt, 
   want stukwerk is ons pogen. 
   En wat ons afleidt van 
   de vrede uit den hoge,  
   laat dat, verheven licht, 
   in vuur en wind vergaan. 
   Houdt Gij ons staande door 
   het wonder van Gods naam. 
 
Gebed 
 
Naar de kinderen 
 
Samenzang (schermlied): ‘Vertel het aan de mensen’ 
 refrein: 

 Vertel het aan de mensen 
 wie liefde heeft - Jezus! 
 Vertel het aan de mensen 
 wie vrede geeft - Jezus! 
 Vertel het aan de mensen 
 dat Jezus leeft. 
 Vertel het aan de mensen. 
 
 Want iedereen moet weten 
 wie liefde heeft - Jezus! 
 Want iedereen moet weten 
 wie vrede geeft - Jezus! 
 want iedereen moet weten 
 dat Jezus leeft. 
 Iedereen moet weten. (refr.) 
 
(na dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Muzikale bijdrage Wilma Knip 
 
Lezen: Ezechiël 36 vers 22 t/m 28 
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Samenzang lied 28 (jdh, oude bundel) 
 Daal als in tijden van ouds op ons neer. 
 Heilige Geest, Heilige Geest. 
 Grif in ons hart Uwe wetten, o Heer. 
 Heilige Geest! Heilige Geest! 

   Zie, hoe naar U onze ziel  heeft gesmacht, 
 en op Uw komst met verlangen nu wacht; 
 Geef ons een doop van Uw vuur en  Uw kracht. 
 Heilige Geest! Heilige Geest! 
 
 Geef ons de Geest, Die verlost en bevrijdt. 
 Maak ons nu vrij! Maak ons nu vrij! 
 Opdat ons al, Heer aan U zij gewijd. 
 Maak ons nu vrij! Maak ons nu vrij! 
 Laat nu bereek’ning en zelfzucht vergaan, 
 dat niets in ons Uwe stem moog’ weerstaan 
 of Uwe Geest zou bedroeven voortaan. 
 Maak ons nu vrij! Maak ons nu vrij! 
 
 Geef mij Uw tweesnijdend zwaard in de hand. 
 Machtige God! Machtige God! 
 Geef mij een moed tegen alles bestand. 
 Machtige God! Machtige God! 
 Maak mij volhardend, vol vuur onversaagd, 
 zodat de zondaar geen uitstel meer waagt, 
 maar onverwijld om genade U vraagt, 
 Machtige God! Machtige God! 
 
Lezen: Handelingen 2 vers 1 t/m 13 
 
Samenzang lied 675 (nw.ldb.) 
 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, 
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 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! 
 
  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! 
 
De weg van de Geest: IERLAND (na Georgië, Angola, Maleisië,  
              Polen Syrië, Mexico) 

 
Philip Orourke vertelt ons hoe het evangelie in Ierland kwam en hoe het 
nu gesteld is met de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter afsluiting leest Philip het Pinksterevangelie in het Engels 
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Muzikale bijdrage Wilma Knip 
 
Verkondiging: UIT JE DAK GAAN……..WAT IS DAT? 
 
Samenzang (canon) lied 25  (opw.) 

 Laat ons met elkander, 
 laat ons met elkander, 
 zingen, prijzen, loven de Heer. 
 Laat ons dat tezamen doen, 
 zingen, prijzen, loven de Heer. (5x) 

 
Muzikale bijdrage Wilma Knip 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en buitenlandse zending) 
 
De kinderen komen terug en vertellen 
 
Samenzang lied 687 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 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.  
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Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 148 (ev.ldb.) 

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. 

 


