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Inloop met koffie, thee of limonade vanaf 10.00 uur  
 
Voor de dienst wordt gezongen:  
 
Opwekking 770 – Ik zal er zijn  
 
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
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Wordt wakker, het zonnetje is al op 
 
 Word wakker, ‘t zonnetje is al op 
 De bloemen kijken uit hun knop 
 De vlugge leeuwerik zingt al lang 
 De zwaluw sjilpt haar morgenzang 
 Word wakker, word wakker, word wakker 
 Word wakker, word wakker, word wakker 
 
 Het duifje strijkt zijn veertjes glad 
 En trippelt vrolijk over ‘t pad 
 De haan kraait voor de tweede keer 
 ‘t Is alles buiten in de weer 
 Word wakker, word wakker, word wakker 
 Word wakker, word wakker, word wakker 
 
     
Welkom 
 
Zingen: Liedboek 289 - Heer uw licht en uw liefde schittert 
 
 Heer, het licht van uw liefde schittert, 
 schijnt in donkere diepten, schittert; 
 Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
 door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
 Schijn op mij, schijn op mij. 
 Refr. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; 
  blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
  stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
  Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
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 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
 uit de schaduw in uw nabijheid; 
 door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
 toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
 Schijn op mij, schijn op mij. 
 Refr.:  Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; 
  blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
  stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
  Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 
 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
 en de weerglans op uw gezicht zien, - 
 zal ons leven voor anderen stralen, 
 het verhaal van uw liefde vertalen. 
 Schijn in mij, schijn door mij. 
 Refr.:   Kom, Jezus …. 
 
Bemoediging en groet  
 
Vredegroet 
 
Drempelgebed  
 
Inleidende woorden met….? 
  
Zingen: Ik moet weggaan 
 
 Ik moet weggaan / Ik moet weggaan 
 Ik kan echt niet blijven 
 Maar ik zal een mooie brief / In jullie harten schrijven 
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 Als je dan mijn woorden leest / Weet je dat ik ben geweest 
 Als je dan mijn woorden leest / Weet je dat ik ben geweest 
  
 Ik ben bij je / Ik ben bij je 
 Ik ben teruggekomen 
 En ik heb mijn mooiste vuur / Voor jullie meegenomen 
 
 Door het wonder van de Geest / vieren wij het Pinksterfeest 
 Door het wonder van de Geest / Vieren wij het Pinksterfeest 
 
 Ik ben bij je / Ik ben bij je 
 Ik ben bij de mensen 
 Zodat ze elkaar verstaan / Over alle grenzen 
 
 Door het wonder... 
  
 
Mensen, mensen, wat een mensen – 1 
 

 
Lezen: Handelingen 2: 1-4  (Bijbel in Gewone Taal) 
 
 
Korte uitleg 
 
 
Vuurtongen  
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Zingen: Kinderopwekking 57 – Een vlammetje hier, een vlammetje 
daar 
 
 Een vlammetje hier, een vlammetje daar. 
 Een heleboel vlammetjes bij elkaar. 
 Zeg weet je het al, vandaag is het feest: 
 voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest. 
 
 Een vlammetje hier,  een vlammetje daar. 
 We doen onze vlammetjes bij elkaar. 
 Dan is het een vuur, dan is het een feest: 
 wij danken de Heer voor de Heilige Geest! 
 
 
Mensen, mensen, wat een mensen – 2 
  
 Lezen: Handelingen 2: 5-9a 
  
 Korte uitleg 
   
 Een wens voor iedereen 

 
 
Zingen: Opwekking 720 – God maakt vrij  
 
 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor Uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 (2x) 
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 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. 
 
 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor Uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
 
 Refrein: 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 in die hoop leven wij. 
 Ons verdriet wordt een lied. 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 
 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
 
 Refrein 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
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 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
 
 Refrein 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 
 
Mensen, mensen, wat een mensen – 3 
 
 Lezen: Handelingen 2: 9b-13 
 
 Korte uitleg 

 
De wereld over 

 
 
Zingen: Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk 
 
 Kom, vestig uw gezag;  
 wees Koning in ons hart. 
 Herstel uw beeld in ons;  
 onthul uw doel met ons. 
 
 Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
 een laaiend vuur in onze ziel. 
 Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
 Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U. 
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 Wij dorsten naar uw rijk  
 en uw gerechtigheid. 
 U schakelt ons nu in  
 en geeft ons leven zin: 
 gevangen harten worden vrij, 
 verslagen mensen troosten wij; 
 zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
 Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom! 
 Refrein:  
   Bouw uw koninkrijk.Zet het kwaad te kijk. 
  Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. 
  Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. 
  Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
 Uw ongetemde kracht  
 verslaat de helse macht. 
 Uw ongekende pracht  
 vernieuwt en sterkt ons hart. 
 Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
 leer ons te doen wat U ons vraagt, 
 vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
 Wij zijn uw kerk.  
 Heer, doe uw werk door ons. 
 
  Refrein 2 x Bouw uw koninkrijk …… 
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Dank- en voorbeden 
 Stil gebed 
  
 Wees gegroet, Maria, vol van genade. 
 De Heer is met U. 
 Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
 En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 Bid voor ons, zondaars, 
 Nu en in het uur van onze dood. Amen. 
  
 

 Onze Vader die in de hemel zijt, 
 Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
 Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Collecte 
 1ste rondgang voor Pinksterzendingswerk:    
  Bijbelonderwijs in Bangladesh 
 2de rondgang voor onkosten van de dienst 
Tijdens  de collecte zingt en speelt de band:  
   Opwekking  786 – Met hart en handen 
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Slotlied: Lied 875 – Geest van hierboven  
 
 Geest van hierboven, leer ons geloven, 
 hopen, liefhebben door uw kracht! 
 Hemelse Vrede, deel U nu mede 
 aan een wereld die U verwacht! 
 Wij mogen zingen van grote dingen, 
 als wij ontvangen al ons verlangen, 
 met Christus opgestaan. Halleluja! 
 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
 als wij herboren Hem toebehoren, 
 die ons is voorgegaan. Halleluja! 
  
 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
 Liefde die ons hebt liefgehad? 
 Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
 Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
 Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
 en onze koning zijn. Halleluja! 
 Gij, onze Here, doet triomferen 
 die naar U heten en in U weten, 
 dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
 
 
Zegen 
 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een drankje  
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Vanuit PG De Wijngaard: 
 
Huwelijk  
Vrijdag 25 mei zullen Kim Kornegoor en Erwin Wunnekink, 
Overbekkingsweg 8, Haarlo, elkaar het ja-woord geven. Hun huwelijk zal 
ingezegend worden door ds. Co Janssen om 11.45 uur in de Kluntjespot te 
Haarlo.  
Ook op vrijdag 25 mei 2018 zullen ook Arjan Elkink en Trea de Vries, 
Beukenlaan 32, Borculo, elkaar het ja-woord geven in het gemeentehuis 
te Deventer. Op zaterdag 26 mei 2018 zal hun huwelijk worden 
ingezegend in een feestelijke huwelijksdienst om 13.30 uur in de Filadelfia 
kerk, Grevelingenstraat 1 te Deventer. In deze dienst gaan voorganger van 
de Filadelfia kerk Rob van Os en ds. Henriëtte Bouwman voor. 
 
Uitnodiging gemeenteavond  
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 
woensdag 23 mei 2018 in de gereformeerde kerk in Geesteren. Vanaf 
19.45 uur is er inloop met koffie en thee, waarna we de avond om 20.00 
uur beginnen met een Vesper. Deze avond zullen de jaarrekeningen en 
het beleidsplan voor PG De Wijngaard op de agenda staan. Uiteraard is er 
deze avond ook ruimte om vragen te stellen. Wij hopen u allen te 
ontmoeten op de gemeenteavond. 
 
Volgende week zondag 
Op zondag 27 mei is er om 10.00 uur dienst in Geesteren hk en in Haarlo. 
In beide dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.  
Om 19.15 uur is er weer een Zangdagavond in Geesteren gk, met 
Vrouwengospelkoor Kwadrant o.l.v. Nardi Strijbos-Hilhorst. 
Het thema van deze avond is ‘perspectief’. 
 
Vanuit Parochie O.L.V. ten Hemelopneming: 
 
Volgende week 
Op zondag  27 mei is er een Woord en Communieviering om 9.30 uur. Het 
parochiekoor verleent haar medewerking. 


