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Introïtuslied, luisterlied ‘Samen in de Naam van Jezus’   

 
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 
 
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 
 
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 
‘t is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
Votum en groet 



 
Zingen: Psalm 21: 1 en 2 (zanggroep) 
 
1   O Heer, de koning is verheugd! 
 Hij wil uw almacht prijzen, 
 U juichend dank bewijzen. 
 Gij schonk hem dapperheid en deugd. 
 Gij hebt op zijn gebed 
 hem door uw hulp gered. 
 
2   Gij zijt hem tegemoet gegaan 
 met rijke zegeningen. 
 Gij hebt in alle dingen 
 zijn diepste hartewens verstaan. 
 Gij hebt u mild betoond: 
 Gij hebt uw knecht gekroond. 
 
Geloofsbelijdenis 

 
Zingen: Psalm 24:4 en 5 (zanggroep) 
 
4   Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
 aloude deur, maak wijd uw boog, 
 Laat uw verheven koning binnen. 
 Wie is die vorst zo groot in eer, 
 Die sterke held? Het is de Heer, 
 die alle macht kan overwinnen. 
  
5   Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
 aloude deur, maak wijd uw boog, 
 ruim baan voor de verheven koning. 
 Wie is die vorst zo groot in kracht? 
 Het hoofd van 's hemels legermacht! 
 Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
 
Gebed om de opening van het Woord  
en de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen: 1.  Handelingen 1: 4-12 
                                 2.  Filippenzen 3: 7 -21 

 

Tekstlezing: Filippenzen 3:20 

Kindermoment en kinderlied ’Ik moet weggaan’.  

Ik moet weggaan 
Ik moet weggaan 
Ik kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief 
In jullie harten schrijven 



 
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... 

 
Prediking 

 
Orgelspel: Gezang 234: ‘Al  heeft Hij ons verlaten’. 
 
2   Al is Hij opgenomen, 
 houd in herinnering, 
 dat Hij terug zal komen, 
 zoals Hij van ons ging. 
 Wij leven van vertrouwen, 
 dat wij zijn majesteit 
 van oog tot oog aanschouwen 
 in alle eeuwigheid. 
   
Dankgebed en voorbeden: 

 
Inzameling der gaven 
 
Luisterlied, Nederland zingt:  

 
1   De dag van onze Vorst brak aan. 
 Zie, Gods gezalfde Koning 
 gaat tot zijn hemelwoning. 
 Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
 omstraald van morgenlicht 
 voor 's Vaders aangezicht. 



 
2   Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
 het leven weergenomen. 
 Nu is zijn uur gekomen; 
 Gods paradijs zal opengaan 
 en heel de hemel wijd 
 weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
3   De Vader stelt Hem in de troon 
 als Christus en als Here, 
 bekleed met macht en ere. 
 De heerschappij is aan de Zoon, 
 wiens goddelijk geweld 
 de laatste vijand velt. 
 
4   Wie kan zijn hoog en heilig recht 
 ter wereld ooit verbreken? 
 Wie zal Hem tegenspreken, 
 die voor zijn kerk en pleit beslecht 
 en haar na strijd en kruis 
 voert in het vaderhuis. 
 
5   O, Heer, die onze Koning zijt, 
 laat niets uw rijk verhind'ren, 
 en open voor uw kindren 
 de poorten van uw woning wijd. 
 Laat, met uw feestkleed aan 
 ons tot uw bruiloft gaan. 
   
Zegen      
 

 


