
 
 

Liturgie Tweede Pinksterdag 
 

1. Zingen; Samen in de Naam van Jezus 
 
1.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
3.Prijs 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 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

 
2. Opening en gebed 

 
3. Zingen; Kom heil’ge Geest, gij vogel Gods (Wijs psalm 134) 

 
 

1.Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht, 
van onze geest, verward en trots. 
 
 
 
 

2.Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U, 
kom, wees aanwezig in het woord, 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
3.O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd, 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 
4. Schriftlezing Openbaring 22 

 
5. Zingen; Verlangen (Sela) 

Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden. 
Leid ons naar U, kom nu. 
 
Hier ben ik Heer. 
Hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 

Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen.  
 
Heer, wij bidden met open handen 
om vervulling en nieuwe kracht. 
Raak ons aan, breng herstel, verander. 
Kom en vernieuw ons hart. 
 



 
 

6. Zingen; Een rivier vol van vrede 
1, Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn 
hart.(2x) 
 
2, Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. (2x) 

3, Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart.(2x) 
 
4, Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. (2x)

 
7. Meditatie door Ds. Brendeke  
 
8. Als iemand dorst heeft (als lied of gedicht) 

 
9. Zingen; Heer uw Licht  

1, 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 Heil’ge Geest stort op ons Uw 
vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen  
spreek Heer Uw woord dat het licht 
overwint 
 

2, Heer ik wil komen in Uw nabijheid  
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij U stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Refrein  
 
 
3, 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 

10. Afsluiting door Ds. Brendeke 
 

11. Zingen; Wees bij ons (sela) 
Waar bent U God, is ons hart verblind? 
Antwoord op ons gebed. 
Wij tasten rond, zoeken naar het licht, 
naar een waarheid die ons redt. 
  
(Refrein) 
Wees bij ons in de duisternis, 
schijn in onze nacht. 
Breng redding die voor eeuwig is, 
schijn in onze nacht. 
  
De vijand fluistert ons leugens in; 
trekt ons bij U vandaan.  

Geef ons geloof dat standvastig is; 
de verzoeking kan weerstaan. 
  
Refrein 
 
Wij houden vast aan wat zeker is: 
uw rijk komt dichterbij. 
U brengt ons thuis in het hemels licht. 
Daar is onze nacht voorbij. 
  
Uw licht doorbreekt de duisternis, 
schijnt in onze nacht. 
Uw waarheid die voor eeuwig is, 
leidt ons naar de dag



 
 

Voorzang Eerste Pinksterdag 
 
’t Is Feest vandaag, ’t is Pinksterfeest 
 
 
1. ’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. 
 
2. Wij weten het nu zonneklaar; 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
4. De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
’t Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 


