




Aansteken Paaskaars 

Door  Jesse Zandman



Wij vieren vandaag het Pinksterfeest!

Het feest van Gods liefde en Gods Geest.

Wij steken de Kaars aan in dit uur!

Gods liefde is een hartverwarmend vuur.

Door Tygo  Veldman



Zingen: 683











Stil gebed





Vg: Onze helper is de Here God

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt



Vg: Hij laat ons nooit in de steek

A: Met zijn liefde inspireert Hij ons leven!



Vg: De Heer zij met jou, met u

A: De Heer zij ook met u. 

(we gaan weer zitten)



Gebed



Zingen:
OPW 488 De kracht van Uw liefde



Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.



Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde



Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.



Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.



En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.



Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.



Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart



Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Gebed



Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte!



Kinderverhaal: Pinksteren!



"De wind door je hoofd"

















2. Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3. Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Roel leest met ons Handelingen 2:



21Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren 
alle gelovigen bij elkaar in een huis. 2Opeens 
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het 
klonk alsof het hard begon te waaien. Het was 
overal in huis te horen. 3Ook zagen de 
gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur 
verdeelde zich in vlammen, en op iedereen 
kwam een vlam neer. 4Zo kwam de heilige 
Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze 
te spreken in vreemde talen.



5Op dat moment waren er in Jeruzalem 
veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze 
waren gekomen om het Pinksterfeest te 
vieren. 6Toen het geluid uit de hemel klonk, 
kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er 
niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen 
spreken in zijn eigen taal.
7Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen 
die daar praten, komen allemaal uit Galilea.



8Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen 
spreken in onze eigen taal? 9-11Wij komen 
allemaal ergens anders vandaan. Sommigen 
van ons komen uit landen in het oosten. 
Anderen komen uit landen in het noorden, het 
zuiden of het westen. Sommigen komen uit de 
grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van 
het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië.



Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er 
zijn ook mensen die uit andere volken komen en 
Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal 
onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt 
over de geweldige dingen die God doet.’
12De mensen snapten er helemaal niets van, en ze 
wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze 
vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch 
allemaal?’ 13Maar anderen lachten om de gelovigen 
en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’



Lied: 675















Overdenking “Geest van liefde…”



Drie hoofdstukken…..

• Hoofdstuk 1: de geboorte van Jezus

• De Geest van God zal over je komen, Maria……



Hoofdstuk 2….

• Rond Jezus’ dertigste levensjaar 1-3 jaar

• Begin bij de doop en de Geest komt over Hem “jij bent mijn Zoon, de 
Geliefde”



Naar Jeruzalem, climax van hoofdstuk 2

• Geen beeld, maar een naam “Ik zal met je zijn, op mijn manier”

• In Hoofdstuk 1 en 2 alle focus van Geest op Jezus



Hoofdstuk 3, het vervolg!

• De Geest van/op Jezus bezielt leerlingen, op de leerlingen

• Leerling wordt apostel=er op uitgezonden, mensen met een missie

• Vervolg van “Ik zal met je zijn op mijn manier”



Het Pinksterverhaal…

• Wind en vuur; elementen!

• In het Oude Testament als “Ik zal met je zijn op mijn manier” 
verschijnt. Mozes en de berg!

• Nu dus zélfde God, nieuw hoofdstuk: van leerling tot deelnemer!

• Geest=pneuma=wind; Spiritus=inspiratie (diep inademen)



Derde hoofdstuk….

• Duurt al 20 eeuwen

• Handelingen/daden van de apostelen eindigt in Rome

• Stad van de macht…, Geest van de liefde

• Gaat daarna spectaculair de wereld over!



Wij staan in hoofdstuk 3….

• Maria, Petrus gewóne mensen!

• Hier is kerk, van de Heer, gewone mensen!

• Noaberschap, liefdevol in het leven staan

• Delen van geloof, flyer!

• Koningsdag, festival

• Bescheiden hoofdrolspelers, voluit, met twijfel en geloof!



Zingen: 685
1, 4 & 5









We gaan bidden. 

De band zingt – samen met ons – na iedere 
gebedsintentie: 

Veni sancte Spiritus 



Kom tot ons, o heil’ – ge  Geest, 
ont-steek in ons het vuur van uw lief - de.
Kom tot ons, o heil’-ge Geest, 
Kom tot ons, o hei – li – ge Geest.



Stil gebed 













In de toekomst kijken?

Het zou wel makkelijk zijn als je in de toekomst kon kijken. 

Stel je voor dat je winnende cijfers van de lotto zou weten! Maar zou je ook 

willen weten van de tegenslagen die voor je liggen? 

Trouwens: ligt de toekomst wel vast? 

En is het niet gezonder om bij de dag te leven, in een goed vertrouwen? 

Dat is het voorstel dat Jezus doet.



Over deze dingen gaat het in de volgende ‘kleintje kerk’: 

bedoeld voor jongeren (18-35 jaar) die op een andere manier 
even met het geloof willen bezig zijn. 

Wel samen, maar veel losser, speelser dan een gewone 
kerkdienst.

Graag tot ziens op 27 mei, 1200 u Höftekerk.

PS : Vergeet je mobieltje niet mee te nemen.



25+….



Inzameling

1e; Zending Bijbelonderwijs Bangladesh
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



band speelt “one of us…”



If God had a name what would it be?
And would you call it to his face?
If you were faced with Him in all His glory
What would you ask if you had just one question?

And yeah, yeah, God is great
Yeah, yeah, God is good
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah



What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Tryin' to make his way home?



If God had a face what would it look like?
And would you want to see if, seeing meant
That you would have to believe in things like heaven
And in Jesus and the saints, and all the prophets?

And yeah, yeah, God is great
Yeah, yeah, God is good
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah



What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Tryin' to make his way home?



Just tryin' to make his way home
Like back up to heaven all alone
Nobody callin' on the phone
'Cept for the Pope maybe in Rome



Slotzang: Kom, Jezus, kom….



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 bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.



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.



Staan wij oog in oog met U, Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.



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.



Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne pinksterdagen gewenst

Graag tot weerziens op 27 mei.



Band speelt “Kijk omhoog”



Na een lange val
Klim jij weer uit het dal
Kijk naar de tijd die komen zal
Hoe vul jij die in
Je weet het evenmin
Je krijgt niet alles naar je zin



En je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in zn macht
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht



Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan mij
Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij



Er wordt een keerpunt aangeduid
Je kunt nu weer vooruit
Je voelt de zon op je gezicht
Het wordt de hoogste tijd
Dat jij je zelf bevrijdt
Zie het in een ander licht



Maar je hoofd vol zorgen
Houdt je lichaam in zijn macht
Er komt altijd een morgen
Ook na de langste nacht



Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan mij

Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan mij



Deze weg wijst zichzelf
Hij leidt je naar de toekomst
Deze wolk drijft snel voorbij

Want deze wolk drijft snel voorbij
Want deze wolk drijft snel voorbij


