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Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede,  

lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 

 

 
  

 Onze Vader 
 

 
Intro Het werk van de Heilige Geest 

 
  De vrucht van de Geest 
 

 

  Gebed  

 

 

Rijke zegen - Het grote werk van God  

 

 Muzikaal – aansluitend Psalm 118:12 
 

Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER, geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 

Handelingen 2:1-12 

 Meditatie 

 
Wees stil voor het aangezicht van God 
Gebed des Heeren 
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Rijke zegen - … voor u  

 
 

 Handelingen 2:38-41 

 

 Muzikaal – aansluitend ‘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. 
 

 

Rijke zegen - … voor de gemeente 
 

 
 

 Handelingen 2:42-72 

 
  Geest van hierboven 
  Zegen mij 

 
 

 Muzikaal – aansluitend ‘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. 

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, zend ons die heilstroom nu neer, 

geef ons die grote verkwikking,  

geef z’ ons voortdurend, o Heer. 

Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. 
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Rijke zegen - … voor anderen 
 
 

 Handelingen 13:44-49 

  Grote God, wij loven U 

  Maranatha 

 

 Muzikaal – aansluitend ‘Roept uit aan alle stranden’  

Roept uit aan alle stranden,  

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt allen landen  

het Evangeliewoord! 
 

Zendingsverhaal  

  Give me oil 
  Zegen ons Algoede 
 

 

 Gebed 
 

 Vrede zij u 
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Deze pinksterdienst is tot stand gekomen door inzet van diverse gemeenteleden. 


