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Opening
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 zonen zijn. Halleluja!

Wij leven van de wind
1.Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2.Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3.Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Gedicht
't Is feest vandaag
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!

Schriftlezing: Johannes 16:5-15
5. En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt
Mij: Waar gaat U heen? 6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft
de droefheid uw hart vervuld.

7. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik
niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik
Hem naar u toe zenden. 8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9. van zonde, omdat zij niet in
Mij geloven; 10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij
niet meer zult zien; 11. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld
veroordeeld is. 12. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet
dragen. 13. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de
weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken,
maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen
zal Hij u verkondigen. 14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het
Mijne nemen en het u verkondigen. 15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne;
daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal
verkondigen.

1.Kom, heil’ge Geest, Gij vogel Gods
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.

Meditatie
Laat me in U blijven, groeien, bloeien
1.Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

3. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Wat zijn de goede vruchten
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderduit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Afsluiting
1.Heer, ik hoor van rijke zegen
1.Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.
3.Liefde Gods zo rein en krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig,
o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.

2.Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij,
ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.

