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10 voor 10 moment 
Johannes de Heer 1 
1 
Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, 0 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. 
 
Johannes de Heer 57 
1 
Er komen stromen van zegen, 
Dat heeft Gods woord ons beloofd: 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk, die gelooft. 
 



Refrein: 
Stromen van zegen 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer! 
 
2 
Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 

3 
Er komen stromen van zegen, 
Zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z' ons voortdurend, o Heer! 

 
Opwekking 795 
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 
 
Refrein 1: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef 
omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem 
in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 

Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 
 
Refrein 2: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef 
omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem 
in eeuwigheid…

 
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 
 
Welkom 
 
De legende van David 
  



Psalm 51: 4, 5 
4. 
Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
5. 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Opwekking 389 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
 
Refrein: 
Cast me not away 
from Thy presence, o Lord 
and take not Thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Achtergrond bij ‘Pinksteren’ 
Lezing Handelingen 2:1-4 
  



Opwekking 623 
Laat het huis gevuld zijn 
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn 
met mijn geur. 
 

Refrein 1: 
Want Ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door je heen. 

 
Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn 
en schoon. 
 
 

Refrein 2: 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 
 

Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
Opwekking 754 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden. 
Dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden. 
Dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
 

Refrein: 
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu.

 
 



Gebed 
De Joodse achtergrond van Pinksteren 
Zingen Hemelhoog 222 (Door de kracht van de Heilige Geest) 
Refrein: 
Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn 
en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 

 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! 

 
(Refrein) 
 
Als ik zing halleluja, 
dan prijs ik de Heer. 
Als ik zing halleluja, 
dan prijs ik de Heer. 
Als ik zing halleluja, 
dan prijs ik de Heer. 
Hij is het waard! 
 
Kindermoment 
 
Lezing Ezechiël 1:1-3, 4-5, 15-2:3a, 3:12-15 
 
Zingen Hemelhoog 228:1,3,5 (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. 
 
Pinksteren beleven 
Zingen Opwekking 497 
Ik wil leven door uw Geest 
en in waarheid, o Heer. 
Alle liefde die ik heb, 
leg ik hier voor U neer. 
Ik geef alles op voor U 
en houd niets apart. 
Heer, aanvaard mijn offer nu, 
mijn gebroken hart. 
 
 
 
 
 

Refrein: 
Jezus, wat kan ik doen, 
mijn Koning en Vriend? 
U gaf alles voor mij, 
meer dan ik had verdiend. 
Jezus, wat kan ik doen 
tot eer van uw naam? 
Neem dit lied aan als dank 
voor wat U hebt gedaan. 
Ieder woord schiet tekort 
en ik voel me verward, 
maar ik zing uit liefde voor U 
uit het diepst van mijn hart. 

 
Heer, mijn dankbaarheid is groot 
om wat U hebt betaald. 
Door uw lijden en uw dood 
werd mijn leven bepaald. 
U nam alle schande weg 
van mijn zonde en schuld 
en hebt mij vanaf uw troon 
met uw liefde vervuld. 
 
Pinksteren uitleven 
  



Zingen Zingende Gezegend 182:1,3,5,7,9 (In vuur en vlam | melodie 
gezang 281) 
1 
In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het pinsterfeest, 
ten leven op ons uitgestort - 
hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 

3 
Wie op het rijk van Christus hoopt 
ontvangt de Geest en wordt gedoopt  
God heeft uw zonden weggedaan, 
een nieuwe mens is opgestaan! 

5 
En is uw vlam haast uitgeblust, 
gij moedeloze, hier is rust! 
Alwie in eerbied voor Hem knielt 
wordt met zijn vuur opnieuw bezield. 

7 
Heeft iemand meer dan nodig is 
die schenkt wat overbodig is, 
want liefde maakt ons meer dan rijk, 
ons wacht zijn land, zijn koninkrijk. 

9 
Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 
zo laait het vuur van pinksterfeest, 
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd - 
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 
 
Dank- en voorbeden 
Collecten 
Zingen opwekking 501 (geen herhaling couplet 2 en 2x refrein) 
Vader mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand, 
en laat uw vrede heersen in mijn 
hart. 
 

Heilige Geest, U mijn Trooster 
maak mij sterk, hef mijn hoofd 
omhoog. 
Heer uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
Oh, laat uw vrede heersen in mijn 
hart. 

Refrein: 
Heer ik verlang zo naar meer van U. 
Vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit, door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
  



Zegen afgesloten met Johannes de Heer 103:1,2 (In Gods overwinning) 
1 
In Gods overwinning trekken wij ten strijd, 
samen in Zijn leger Hem ten dienst gewijd. 
Christus onze Koning stelt zich aan het hoofd. 
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. 
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. 
2 
Als een machtig leger, vol van geest en kracht, 
gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht. 
Nergens heerse tweedracht. Eén geloof één Heer, 
één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. 
Één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. 
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 
 

Voror de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Lieve mensen, 
Op zaterdagmiddag 11 juni gaan wij ons verlate 25 jarig huwelijksjubileum 
vieren. Dit zullen we om 14.30 uur ook muzikaal vieren, samen met onze 
gasten, in de Dorpskerk. 
Wij zouden het heel fijn vinden als u en jij daarbij bent, om met ons mee te 
vieren. Van harte welkom! 
Hartelijke groet, Piet en Annelies Kreeft en de kinderen 


