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Zondag 23 mei 2021 – Livestream https://youtu.be/6RAbyow3b5Q 
 

“3x Pinksteren!” 
 

voorganger: Ds. Louis Krüger  muziek/zang Peter Maat en Adonaï 
        
 
Lied Gezang 477 – Geest van hierboven 
 
Lied Gezang 242 – Kom laat ons deze dag 
 
Lied Gezang 249/44 – Wij leven van de wind / Lof, eer en prijs zij God 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoel:  
1ste Zending 
 
Lied Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
1 
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. 
 
refrein 
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. 
 
2 
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. 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid.

refrein 
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. 
 
3 
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. 
 
refrein 
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. 

 
Stilte, Votum en groet 
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Lied Evangelische Liedbundel 147 : 1,3 en 5 – Heer, ik hoor van rijke zegen 
 
1 
Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
3 
Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d'ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij!

5 
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 
o, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o, verheerlijk U in mij. 

 
Moment voor de kinderen 
 
Maandtekst Johannes 14 : 2b 
Jezus zeg: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. 
 
Lied Ik moet weggaan 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie 
 
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 Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Bijbellezing Genesis 1 : 1 – 5 
 
De schepping van hemel en aarde 
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de 
oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
 
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de 
duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De 
eerste dag. 
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Bijbellezing Marcus 1 : 9 – 13 
 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 
10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif 
op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
 
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan 
op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.  
 
Bijbellezing Handelingen 2 : 1 – 13 
 
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. 
 
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid 
weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leer-
lingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, 
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 
11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 
grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te bete-
kenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
Verkondiging 3x Pinksteren 
 
Lied Opwekking 599 – Kom tot de Vader 
 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt

refrein 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
Lied Ik zal er voor jou zijn (Reni & Elise Krijgsman) 
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Belijdenis en doop 
 
Zegenlied Opwekking 736 – Wij zegenen jou 
 
In deze gemeente, Gods huisgezin, 
Word je nu welkom geheten. 
Een heel nieuw leven, een mooi begin 
Je mag je geborgen weten. 
 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
Met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
Hij is je Helper bij dag en nacht. 
 
Tussen de mensen hier, groot en klein 
Mag jij je leven beginnen. 
Wij willen jouw broers en zussen zijn 
En veel van je houden – kom binnen.

En komt er vreugde, verdriet of pijn, 
We willen er voor je zijn. 
 
Met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam, 
Hij is je Helper bij dag en nacht. 

 
Aansteken doopkaars 
 
Overhandigen geschenken 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied 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. 
 
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. 
 
‘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’. 
 
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. 

 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied De wind steek op (Sela) 
 
 


