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Eerste Pinksterdag 

 

LITURGIE: 
 

Votum en groet 

Zingen LB 678 : 1, 4 en 4  Vrees niet gij land, verheug u en wees blijde 

Gebed 

Lezen Jesaja 43 : 22 – 44 : 11 

  Handelingen 2 : 1 – 16a 

Zingen LB 680 : 4   Hoor Heli’ge Geest, wij roepen U 

Preek over Jesaja 44 : 1 – 5  
     Verloren mensen krijgen uitzicht op een nieuw leven door de Geest  

     Een nieuw leven      1. door Schepperskracht 

                                      2. met   groeikracht 

                                      3. met  werfkracht 
Zingen LB 687 : 1 en 3  Wij leven van de wind 

Gebed 

Geloofsbelijdenis: voor de tekst: zie volgende bladzij. 

      gezongen op de wijs van oud LB 135: Hoor de eng’len zingen d’eer) 

Collecte voor De Herberg 

Zingen LB 678 : 8 en 9  De geestesstorm zal door de wereld varen 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst:  Roland van Aalderen 

Diakenen van dienst: Mark Houweling en Pieter Buist 

Muziek: Robert Hutten 

Schriftlezing: Joëlle Noordhof 

Video: Henry van de Steeg 

Beamer: Renske van de Steeg 

Audio: Koster 

Koster: Bert Wierenga 

 



Geloofsbelijdenis: 

 

Ik geloof in God de Vader 

die almachtig, wijs en goed, 

aard’ en hemel heeft geschapen, 

vorm en kleur in overvloed. 

Die de stilte heeft doorbroken 

en Zichzelf heeft uitgesproken 

in het vleesgeworden Woord, 

opdat ieder naar Hem hoort. 

Dat is wat ik hier belijd, 

mijn geloof, mijn zekerheid. 

 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

Zoon der mensen, Zoon van God, 

die als Redder van de wereld 

werd gekruisigd en gedood. 

Maar die daarna opgestaan is, 

en ten hemel ingegaan is, 

waar Hij van Gods rechterhand 

wederkomt en onrecht bant. 

Dat is wat ik hier belijd: 

mijn geloof, mijn zekerheid. 

 

 

Ik geloof in God, de Trooster, 

die van oudsher, wereldwijd, 

overal zijn volk vergadert 

en tot dienen toebereidt. 

Met Gods kinderen verbonden, 

in vergeving van mijn zonden 

mag ik op de jongste dag 

opstaan, leven met een lach. 

Dat is wat ik hier belijd: 

mijn geloof, mijn zekerheid. 

 


