
Zondagsbrief  

23 mei  2021 Pinksterfeest 
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst. 
Ouderling van dienst:  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep olv Bertus Buijs 

Orgelspel 
 
Opwekking 754 

1 Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
2 Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
3 Kom, o heilige Geest 
Wij wachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heilige Geest kom nu 
 

4 Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
5 Heilige Geest van God 
Adem in ons midden 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon 
 
6 Kom, o heilige Geest 
Wij wachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heilige Geest kom nu 

Welkom en mededelingen 
 
Lied ELB 150 

1 Ruis, o Godsstroom der genade, 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder, 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 

2 Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 



3 Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen, 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen, 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Lezing: Handelingen 2:1-4 
 
opwekking 464 

1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 

2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Gebed 
 
 
 
 
 



Gezang 244:1,2 

1 Christus stoot de hemel open, 
een vuur komt door de wereld lopen, 
een nieuw getij breekt haastig aan. 
Hoor, de Geest vaart door het heden, 
vanwaar? waarheen?  
met sterke schreden, 
geen tegenstand kan Hem weerstaan. 
Geeft op uw trots verzet, 
verliest u aan zijn wet. 
Gij zijt veilig in zijn domein, 
nooit meer alleen, 
want nimmer zult gij wezen zijn. 

2 Laat u door de Trooster vinden, 
eens onbemind, nu Gods beminden, 
o kindren van Jeruzalem, 
dwaalt niet moedeloos, als vreemden, 
want Christus leeft, Hij die u kende. 
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. 
Uw wachten is voorbij, 
de Dag komt naderbij, 
merkt het teken, 
maakt u bereid, 
de Heer bevrijdt, 
staat op en volgt, het is de tijd. 

 
Gezang 242:1,3,6,7 

1 Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
3  In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 

6  Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 
 
7  Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

 
Lezing Handelingen 4:23-31 
 
Verkondiging “laat het vuur weer branden” 



Gezang 249 

1  Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

2  Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

3  Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
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 bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Heer ik 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 



(refrein) 
 
staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer  
zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
 
Gebed 
 
Opwekking 404 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x) 
 
Zegen 


