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Zingen:

Zegen

Naar huis
Fijn dat je er was!

Gebed

Pinksteren

1.Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2.Komend uit de nacht van zonden
Staan wij voor U, groot en klein,
En belijden onomwonden:
Schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
Dat zij niet te tellen zijn.

3.Bron van liefde, zeer verheven,
Helder stralend als de zon,
Bleef uw warmte weg, maar even,
Niemand die hier wezen kon
Hoogverheven licht ten leven
Dat het duister overwon!

4.Laat Uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt Uw licht, Uw licht alleen!

2. Wat is

de kracht van de Heilige Geest?

Waar blijkt die kracht uit?
1. Die kracht bant onze .............. uit. Eerst waren 
de discipelen bang. Vlak voor de vrijdag waarop 
Jezus was gekruisigd, waren ze allemaal 
weggelopen (Op een na. Weet jij die ene? 
......................................................). Na Pasen 
zaten ze ook nog achter een gesloten deur. Op 
Pinksteren worden ze dapper getuigende 
mensen.

2. Die kracht is ook de kracht van 
....................................................................... 
Dat maakt ons hart en leven anders.

3. Die kracht is ook de kracht om ................. te 
doen. Met de mensen ..............te doen, 
verdienen we niet de hemel; maar een christen 
gaat wel .............doen!

4. Die kracht is ook de kracht van de 
.......................................... Alleen door de Heilige 
Geest komen in ons hart de echte 
..................................................
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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 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 zonen zijn. Halleluja

Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open.
Laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open.
Als ze aan een kind gelijk
 bij Mij binnen lopen

1.

3.

Wie is de Heilige Geest?

In het Grieks staat nog een woord voor "Getuige".  
De dominee vertelt welk woord dat is:

................................................................................
Weet jij een land waarin er mensen worden 
gedood of gevangen gezet, omdat ze christenen 
zijn?

................................................................................ 

................................................................................   

Wat is getuige-zijn?

Over welke tekst gaat de dominee meer vertellen:

....................................................................................
De preek is in 3 punten verdeeld. Ze staan ook op de 
komende 3 pagina’s.

Hij woont bij ons: God komt als Heilige Geest 
bij ons wonen. Als er een mens (bijv. een student op 
kamers of een oude opa) bij ons komt wonen, 
moeten we wel rekening met hem houden. Wij 
moeten bijv. stil zijn als hij studeert of zijn 
middagslaapje doet. 
Als de Heere God bij ons woont, zijn we niet onze 
eigen baas meer.

Hoor jij nog meer kenmerken:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Het is pinksterfeest!
Fijn dat jij er bent.

Preek
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Bijbellezen
 

Bijbellezen
 

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte

Collecte

Zingen

Zingen

Zingen

Zingen

Gebed

Gebed

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Zingen:
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!
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Stil gebed

Stil gebed

Votum en Groet

Votum en Groet

Tien Geboden

Tien Geboden

Zingen

Zingen

Mededelingen

Mededelingen

God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En d'adem zijner lippen
overmant de tegenstand.

De heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt.
doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land, als Gods gezant.

God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En d'adem zijner lippen
overmant de tegenstand.

De heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt.
doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land, als Gods gezant.
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