
Thema:  Waar het hart vol van is... 
 

 

Welkom 

 

 

Gebed – Mark Klop 

 

Samen in de naam van Jezus – OTH 360 

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. 

'T Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt, 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst 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! 

 

Psalm 67 vers 1 & 3 

D' algoede God zij ons genadig, 

En zegen' ons met overvloed; 

Hij doe Zijn aangezicht gestadig 

Ons lichten, en Hij zij ons goed; 

Opdat elk genegen 

Zich aan Uwe wegen 

Op deez' aarde wenn'; 

En de blinde heiden, 

Nu van God gescheiden, 

Eens Uw heil erkenn'.  

 

 

De volken zullen, HEER, U loven; 

O HEER, U loven altemaal, 

Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 

Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 

God is ons genegen; 

Onze God geeft zegen. 

Hij, die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen; 

Hem zal alles vrezen, 

Wat op aarde leeft. 



Schriftlezing: Handelingen 2: 1-14 en 32-42 
 

 

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 

2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis 

waar zij zaten. 

3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 

4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun 

gaf uit te spreken. 

5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 

6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn 

eigen taal spreken. 

7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen 

Galileeërs die daar spreken? 

8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 

9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 

10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende 

Romeinen, zowel Joden als proselieten, 

11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 

12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch 

zeggen? 

13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 

14. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse 

mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren 

doordringen: 
 

 

 

 

32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 

33. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft 

van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 

34. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: 

Zit aan Mijn rechterhand, 

35. totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. 

36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, 

namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. 

37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: 

Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 

38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

39. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, 

ertoe roepen zal. 

40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u 

behouden uit dit verkeerde geslacht! 

41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er 

op die dag aan hen toegevoegd. 

42. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. 

 

 

 

 

  



Wees stil voor het aangezicht van God – OTH 236 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur.  

 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

 

Meditatie door Esther van Maanen (GZB) 

 

 

Laat heel de wereld het zien – OTH 382 

Laat heel de wereld het zien, 

Maak de volk'ren weer blij 

Door de klank van zijn stem. 

Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 

Klap je handen voor Hem! 

 

Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 

Een eeuwige heerschappij. 

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 

'T Woord van de waarheid maakt vrij. 

Het maakt vrij. 

 



Laat heel de wereld het zien, 

Maak gevangenen vrij, 

Breng de eenzamen thuis. 

Heel satans bolwerk stort neer, 

Door 't gebed tot de Heer, 

Door de kracht van het kruis. 

 

Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 

Een eeuwige heerschappij. 

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 

'T Woord van de waarheid maakt vrij. 

Het maakt vrij. 

 

Laat heel de wereld nu staan 

Vol ontzag voor zijn naam, 

Zing het lied dat Hem eert. 

Wees niet meer stil, zeg het voort 

Tot de wereld het hoort: 

Jezus regeert! 

 

Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 

Een eeuwige heerschappij. 

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 

'T Woord van de waarheid maakt vrij. 

Het maakt vrij. 

 

 

Heilige Geest van God – OTH 138 

Heilige Geest van God,) 

vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God,) 

vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

 

 

  



Jezus, hoop van de volken – OTH 198 

Jezus, hoop van de volken, 

Jezus, trooster in elk verdriet; 

U bent de bron van hoop die God ons geeft. 

 

Jezus, licht in het duister, 

Jezus, waarheid die overwint; 

U bent de bron van licht die in ons leeft. 

 

U overwon in elke nood, 

U brak de banden 

Van de dood. 

 

U bent de hoop 

In ons bestaan. 

U bent de rots 

Waarop wij staan. 

U bent het licht 

Waardoor de wereld God kan zien. 

 

U won van de dood, 

Droeg onze pijn. 

Nu mogen wij 

Dicht bij U zijn. 

Jezus de hoop, 

Levend in ieder die gelooft. 

Heer, ik geloof... 

 

 

Muzikaal Intermezzo: Vadershuis/Een toekomst vol van hoop (medley) 

 

Het vuur in mij is uitgedoofd 

en ik mis U, dag na dag. 

Heeft u mij niet zelf beloofd, 

dat ik bij U schuilen mag? 

 

Waarom zou ik angstig zijn, 

als het leven mij benauwt? 

In de storm bent U, o God, 

vaste rots van mijn behoud. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen. 

 

 



Dwars door alle moeite heen, 

alle onrust diep in mij, 

laat U mij uw liefde zien 

en bent U in de nood dichtbij. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

Een ding vraag ik van U Heer: 

Waar mijn ziel zo naar verlangt, 

is thuis te komen in uw huis. 

Rustend aan Uw vaderhart. 

Rustend aan Uw vaderhart. 

 

 

Dankgebed - Esther van Maanen 

 

 

Gebed om zegen – OTH 167 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader, maak mij tot een zegen; 

Ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 

Als de Bron van leven, 

Die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

 

 



Vader, maak ons tot een zegen; 

Hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

Om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

Zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn  

 

 

 

 
De collect deze dienst is voor het project Chiyembekezo. 

 

Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van de 

organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of 

andere zaken weinig hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk 

in Mozambique is het bezoekwerk aan zieken ontstaan. De vrijwilligers 

van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken de zieken. Ze 

lezen voor hen een gedeelte uit de Bijbel, vertellen over het Evangelie 

en bidden voor hen. Ook geven ze als dat nodig is wat geld voor de 

medicijnen of vervoer. Deze financiële bijdrage is maar heel klein (nog 

geen euro), maar is toch heel waardevol. Ook geven ze life skills lessen 

aan jongeren in kerken en op scholen. Heel belangrijk zijn deze lessen 

omdat in de cultuur van Mozambique niet elk onderwerp zomaar 

bespreekbaar is. 

 

De vrijwilligers van Chiyembekezo hebben zelf vaak veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch gaan 

ze op stap om zieken te bezoeken, mensen hoop te geven en zetten zich in voor de jongeren uit hun eigen 

omgeving. Echt bijzonder! Ze zien het als roeping van God om zich in te zetten voor hun naaste. 

 

Wilt u meer weten over het project Geef Hoop? Neem een kijkje op de website: www.diaconaalproject.nl 

 


