
Themadienst  2de Pinksterdag En zij begonnen te spreken 

 

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. 

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. 

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! 

 

Inleidend orgel en trompet-spel  

Samenspraak : en zij begonnen te spreken 

Opening Welkom door ouderling Hage met uitleg van thema 

 

 



Psalmen zingen over het spreken van God  

Psalm 119 vers 25 

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 

Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 

Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 

Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 

Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 

Psalm 110 vers 1 

Dus heeft de HEER tot mijnen HEER gesproken: 

"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, 

Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, 

En u zijn nek tot ene voetbank zij." 

Schriftlezing: Joel 2:28-32, Handelingen 2:1-11 

Gebed 

Meditatie over het Schriftgedeelte  

Zingen/muziek(orgel en trompet) 

Heer ik hoor van rijke zegen  

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. 

 

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. 

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. 

 

refrein: 



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, 

heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 

op de valleien en bergen, 

zal er nieuw leven dan zijn. 

 

refrein 

Er komen stromen van zegen, 

zend ons die heilstroom nu neer, 

geef ons die grote verkwikking, 

geef z’ ons voortdurend, o Heer. 

 

refrein 

Samenspraak: profeteren, spreken over God  

 

Pianospel 

Spreek Heer’  

Spreek Heer’, spreek want ik luister. Uw wil is alleen goed!  

Breek Heer’, breek door het duister. Ik wil doen wat U doet 

U bent zo groot, U bent zo goed, U bent zo echt in al wat U doet 

U bent zo heerlijk, U bent zo goed, U bent zo eerlijk in al wat U doet 

Bijbelverhaal Petrus spreekt van de GROTE werken van God 

Pianospel 

Mogen de woorden van mijn mond  

Mogen de woorden van mijn mond 
En de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn. 
Mogen de woorden) 
Van mijn mond) 
En de overleggingen)2x 
Van mijn hart) 
U welgevallig zijn.) 



O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser. 
Mogen de woorden van mijn mond 
En de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn. 
 

Op het pinksterfeest 

Op het Pinksterfeest                                                                                                                                                                                  

Kwam de Heil’ge Geest                                                                                                                                       

Ieder die God vreest                                                                                                                                            

Bidt Hem om die Geest  

Ben je groot of klein                                                                                

Heb je angst of pijn                                                                                                                                                                                      

God wil Trooster zijn                                                                                                                                                                               

Hij maakt zondaars rein 

Samenspraak: het prijzen van God  

Dankwoord door ouderling Hage 

Zingen/muziek en zij prezen God 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft  

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming zondaars troost 
En alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

Refrein: 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op zich nam. 

Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 

Refrein 

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 

Refrein 
 

Dankgebed  



Zingen en muziek  

Glorie aan God 

Glorie aan God. 4 x 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

  

Glorie aan God. 4 x 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 

Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. 4 x 

Eer deze God en geef Hem heel je hart,                                                                                                              

Hij geeft schuldigen liefd’ en genade.                                                                                                      

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,                                                                                         

Ga terug naar de hemelse Vader.                                                                                                                    

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw,                                                                                                      

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Psalm 16:4  

Ik zal den HEER, die mij getrouwen raad 

Gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, 

Daar 't Godd'lijk licht mij toestraalt vroeg en laat, 

Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. 

Ik stel dien HEER gedurig mij voor ogen; 

Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. 


