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Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

A m e n



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.



Opwekking 334

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.



Opwekking 334

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.



Opwekking 334

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.



Opwekking 334

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.



Opwekking 334

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.
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1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 
waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden 
en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen 
werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde 
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

Handel ingen 2 :  1  - 4  



22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit 
Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen 
gebleken is uit de grote daden en de wonderen 
en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn 
toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die 
overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is 
uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen 
en doden. 24 God heeft hem echter tot leven 
gewekt en de last van de dood van hem 
afgenomen, want de dood kon zijn macht over 
hem niet behouden.

Handel ingen 2 :  22 - 40 



25 David zegt immers over hem: “Steeds houd ik 
de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel 
niet. 26 Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt 
mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal 
behouden blijven, 27 want u zult mij niet 
overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van 
uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding 
overgaan. 28 U hebt mij de weg naar het leven 
getoond, Uw nabijheid zal mij vervullen met 
vreugde.”

Handel ingen 2 :  22 - 40 



29 Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat 
ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven 
en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog 
steeds hier. 30 Maar omdat hij een profeet was en 
wist dat God hem onder ede beloofd had dat een 
van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, 31

heeft hij de opstanding van de messias voorzien 
en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou 
worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot 
ontbinding zou overgaan. 32 Jezus is door God tot 
leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.

Handel ingen 2 :  22 - 40 



33 Hij is door God verheven, zit aan zijn 
rechterhand, en heeft van de Vader de heilige 
Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest 
heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u 
ziet en hoort. 34 David is weliswaar niet naar de 
hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer 
sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn 
rechterhand, 35 tot ik je vijanden onder je voeten 
heb gelegd.’” 36 Laat het hele volk van Israël er 
daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd 
hebt, door God tot Heer en messias is 
aangesteld.’

Handel ingen 2 :  22 - 40 



37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen 
en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 
‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus 
antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en 
laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39

want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 
kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de 
Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

Handel ingen 2 :  22 - 40 



40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis 
af, waarbij hij een dringend beroep op zijn 
toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u 
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 

Handel ingen 2 :  22 - 40 
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Opwekking 727

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.



Opwekking 727

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.



Opwekking 727

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.



Opwekking 727

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.



Opwekking 727

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.



Opwekking 727

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.



Opwekking 727

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.
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36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker 
van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door 
God tot Heer en messias is aangesteld.’ 

Handel ingen 2 :  36 



Overdenking 

Thema;

“Pinksteren: nu wordt het pas goed Pasen!”



Pinksteren: de grote ontmaskering...!



“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer 
Hij komt, de weg wijzen naar de volle 
waarheid. 

Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal 
zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken 
wat komen gaat.

Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij 
heeft, zal Hij Mij verheerlijken. (Joh. 16:13,14)



“Wanneer Hij komt zal Hij de wereld overtuigen 
van zonde, gerechtigheid en oordeel”

(Joh. 16:8)



Zonde: dat ze niet in Mij geloven

Gerechtigheid: dat Ik naar de Vader ga en jullie 
Me niet meer zien

Oordeel: dat de heerser over deze wereld 
veroordeeld is



Adem in: neem wat je nodig hebt

Adem uit: laat los wat je niet moet hebben

> Leven op de adem van Gods stem...



Pinksteren:  nu wordt het pas goed Pasen!
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Liedboek 675:  1 ,  2

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
>>



Liedboek 675:  1 ,  2

zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!



Liedboek 675:  2

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,
>>



Liedboek 675:  2

doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!





GK(2006)-gezang 103:  1 ,  2

O Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.



GK(2006)-gezang 103:  2

Lof zij uw naam, Heilige Geest.
Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest
G'ontsluit een volheid van gena,
de vrucht van 't kruis van Golgota.





Het collectedoel in deze mini-dienst is voor de

Je kunt een bijdrage overmaken naar 
IBAN: NL 42 RABO 03760 086 44
t.n.v. GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte'

of door gebruik te maken van
de app:

Diaconie



GK(2006)-gezang 167:  1 ,  2 ,  3

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.



GK(2006)-gezang 167:  2 ,  3

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 doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



GK(2006)-gezang 167:  3

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, 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!





bel: 050-5532468

Reageren of gewoon even napraten?


