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Intro  
 

Zingen | Psalm 111:1 en 5 
1. Looft, Hallelujah, looft de HEER! 

Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

 
5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 

Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 

 

Stem 
Horen, zien en getuigen: we horen de belofte van de Heere, zien Zijn troonsbestijging en krijgen 
de opdracht tot getuigen. 
 
Schriftlezing | Handelingen 1:4-9 
4. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar 
de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;  
5. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet 
lang na deze dagen.  
6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 
Koninkrijk weer herstellen?  
7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in 
Zijn eigen macht gesteld heeft,  
8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde.  
9.En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem 
aan hun ogen. 
 
Stem 
De hemelvaart van de Heere Jezus is Zijn troonsbestijging. Wat een thuiskomst voor de Heere 
Jezus bij Zijn Vader! Wat een vreugde in de hemel! Hij regeert nu over hemel en aarde en in het 
bijzonder over Zijn gemeente. In de hemel bidt Hij voor haar en van daaruit zegent Hij haar en 
stort Hij Zijn (beloofde!) Geest uit.   
 
Zingen | De dag van onze Vorst brak aan (Weerklank 187:1, 2 en 3) 

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. 
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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 Heere, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 

 
Gedicht | Hemelvaart  
God opende de hemelwanden 
en stralend steeg Zijn Zoon, 
met zeeg´nend opgeheven handen, 
ten hemel, naar Zijn troon. 
 
Geleden heeft Hij en gestreden, 
Volbracht Zijn grote werk. 
Nu mag Hij Vaders huis betreden, 
al biddend voor Zijn kerk. 
 
En wij? Wij staan eerbiedig samen 
En voelen ons ontroofd, 
Maar aarz´lend gaat ons hart beamen: 
Hij heeft Zijn Geest beloofd! 
 
Hij bidt nu voor ons bij de Vader, 
Hij laat ons niet alleen! 
Hij zendt Zijn Geest, vormt ons als kader, 
zendt ons getuigend heen! 

Joke van Sliedrecht (Uit: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’) 

 
Stem 
De Heere Jezus herhaalt en bevestigt in Handelingen 1 vers 5 en 8 Zijn belofte: Jullie zullen 
gedoopt worden met de Heilige Geest. Eerst belooft Hij kracht om te getuigen en daarna belooft 
Hij dat zij Zijn getuigen zullen zijn; toerusting én uitzending. 
Getuige zijn: allereerst als belofte en gave, daarna als bevel en opgave. 

Schriftlezing | Handelingen 1:12-14 
12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak 
bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 
13. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven 
daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en 
Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 
14. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, 
de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 
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Stem 
Volharden wijst op het trouw zijn in gebed. De belofte van de komst van de Trooster geeft kracht 
om te volharden.  

Schriftlezing | Romeinen 8:26-30 
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden 
zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil 
van God voor de heiligen pleit.  
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor 
hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan 
het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders. 
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij 
geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft 
Hij ook verheerlijkt. 
 
Stem 
De Heere Jezus heeft het beloofd:‘…hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest 
geven aan degenen die Hem bidden’ (Matth. 7:11). Zo wordt het Pinksteren! 
 
Zingen | Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (Weerklank 195) 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, 
Vul mij opnieuw 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

Schriftlezing | Handelingen 2:1-3 
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. 

Stem 
De Heilige Geest, Die vaak in stilte werkt, komt nu hoorbaar. Hij Die onzichtbaar is, wordt nu 
zichtbaar. Horen en zien, twee tekenen om de waarheid te bevestigen. De Geest is God. Hij maakt 
gebruik van geluid en vuur. De onafhankelijke, grote en almachtige God komt mensen tegemoet 
met tekenen. Kom, laten wij aanbidden. 

Schriftlezing | Psalm 119:89-94 
89. Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. 
90.Uw trouw duurt van generatie op generatie;U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. 
91. Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn Uw dienaren. 
92. Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. 
93. Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt U mij levend gemaakt. 
94. Ik ben de Uwe, verlos mij, want ik heb Uw bevelen gezocht. 
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Zingen | Psalm 119:45 en 47 
45. O HEER, Uw woord bestaat in eeuwigheid, 
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen; 
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid, 
Zal elk geslacht, ja 't eind der eeuwen delen; 
Deez' aard' is hecht door Uwe hand bereid; 
Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen. 
 
47. 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 

En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 
 
Stem  
Spiritus Sanctus auditor, letterlijk: De Heilige Geest wordt gehoord.     

Maarten Luther 
(Kernteksten over de Heilige Geest, M. van Campen, blz. 55) 

Schriftlezing | Johannes 16:13 en 14 
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. 

Stem  
De Heilige Geest wil allereerst gehoord worden. Waar het Woord klinkt, is Hij bezig Christus te 
verheerlijken. De Heilige Geest wil onze aandacht vestigen op Christus, op Zijn heerlijkheid en 
aantrekkelijkheid. Zodat je er zin in krijgt om Hem te gaan dienen. 

Zingen | Gebed des Heeren vers 9 
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
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Stem  
Wat geloof je van de Heilige Geest? 
Dat Hij met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Op het Pinksterfeest is Hij 
uitgestort in Jeruzalem. Hij is ook aan mij gegeven, en werkt het geloof in mijn hart. Hij schenkt 
mij zijn vruchten en gaven. Hij troost mij en blijft eeuwig bij mij. 

(De Heidelbergse Catechismus, Zondag 20, dr. W. Verboom) 

Schriftlezing | Hebreeën 2:4 
4. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei 
krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 

Zingen | Leid mij, Heer (OTH 118:1, 2 en 3) 
1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

Door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
Wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
Vul mij met uw Geest steeds meer, 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 

 
2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 

Sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
Groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
Voed mij dat ik groei naar U, 
Voed mij dat ik groei naar U. 

 
3. Laat door mij uw levend water 

Vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
Dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Schriftlezing | Handelingen 2:9-11 
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, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze taal over de grote werken van God spreken. 

Stem  
Alle volken zullen het getuigenis van de Heere Jezus horen, iedereen in zijn eigen taal. Overal zal 
Gods lof gehoord worden. Hij heeft daar recht op. Ook vandaag. 

Schriftlezing | Filippenzen 2:9-11 
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven 
alle naam,  
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de 
aarde, en die onder de aarde zijn,  
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 
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Zingen | Psalm 87:3 en 4 
3.  De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: ‘Deez' en die is daar geboren’. 

 
4.  God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

 
Schriftlezing | Handelingen 2:33 
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. 

Stem 
Niemand kan het werk van de Heilige Geest keren. Hij doet niets liever dan ons brengen bij de 
Heere Jezus Christus. Wat moeten wij doen…? 
 
Schriftlezing | Handelingen 2:36-39 
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. 
 
Zingen | Vader, zie Uw kind’ren naadren (Joh. de Heer lied 62a:1, 4 en 5) 

1. Vader, zie Uw kind'ren naadren: 
smekend komen wij tot U, 
open toch de hemelvenst'ren; 
zend een Geestvernieuwing nu. 
 

4. Gij toch zijt nabij, o Vader, 
Gij toch hoort Uw volk, o Heer, 
Vader, wil ons niet voorbijgaan, 
schenk ons een herleving weer! 
  

5. Reinig ons, ook mij, van zonden, 
dat niets in mij U weersta, 
neem mij, breek mij, vul mij, zend mij! 
Dat 'k met kracht getuigen ga. 

Schriftlezing | Handelingen 2:42 
42. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het 
brood en in de gebeden. 
 
 
 
 



 

 Pagina | 8  Hemelvaart- en Pinksterliturgie 

Stem 
Heere Jezus, in Uw naam zijn wij hier gekomen. 
U hebt ons vandaag opnieuw bij de hand genomen. 
Heere God, geef dat wij hier onze schuld belijden, 
want U wilt ons door Uw woord van het kwaad bevrijden. 
Leer ons bidden in Uw naam, om Uw Geest van boven. 
Leer ons ook te zingen, Heer´, zingend U te loven. 
Neem, Heer´, onze gaven aan, die wij van U kregen, 
zodat anderen daardoor delen in Uw zegen. 
Open onze oren, Heer’, om Uw woord te horen, 
Want dan worden wij opnieuw, als Uw kind geboren.       

T.J. van Driel (Uit: Weerklank, lied 592) 
Stem  
De Heilige Geest is zichtbaar. 
Zijn werk is te zien in kerken, gebedskringen, zondagsscholen, evangelisatieposten, 
zendingsgebieden, bijbelstudiegroepen, kinderclubs en in het leven van … 
Mag jouw naam hier staan? 

Schriftlezing | Romeinen 15:13 
13. De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u 
overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. 

Zingen | Roept uit aan alle stranden (Weerklank 269 (a)) 
Roept uit aan alle stranden 
verbreidt van oord tot oord, 
verkondigt alle landen 
het Evangeliewoord, 
het Evangeliewoord. 
 
Roept uit de Heer der heren 
als aller volken Vriend! 
De volken mogen leren 
wat tot hun vrede dient, 
wat tot hun vrede dient. 
   
Gedicht | Pinkster-Geest 
Vuur van de Geest, 
daal op ons neer, 
verwarm ons met Uw gloed, 
ontsteek in liefde tot de Heer’, 
laat branden ons gemoed… 
 
Wind van de Geest, 
breng ons tezaam, 
vergader eensgezind, 
verenig ons in Jezus’ Naam, 
die jong en oud verbindt! 
 
 
 
 
 

https://kerkliedwiki.nl/Weerklank
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Woord van de Geest, 
daal op ons neer, 
vervul ons hart met vreê, 
leer ons te leven tot Gods eer 
en niet naar óns idee… 
 
Kracht van de Geest, 
verleen ons moed, 
geef ons in zwakheid kracht, 
zodat Gij ons getuigen doet 
van ’t heil, ons aangebracht! 

Joke van Sliedrecht (Uit: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’) 
 

Gebed (uit de liturgiegebeden) 
Almachtig, barmhartige God, wij bekennen bij onszelf, en belijden voor U, gelijk de waarheid is, 
dat wij niet waardig zijn onze ogen op te slaan ten hemel, en ons gebed voor U te brengen, indien 
Gij aanzien wilt in onze verdiensten en waardigheid; want onze consciëntiën beschuldigen ons, en 
onze zonden geven getuigenis tegen ons. 
Wij weten ook, dat Gij een rechtvaardig Rechter zijt, straffende de zonden dergenen die Uw 
geboden overtreden. 
Maar, o Heere, naardien Gij ons bevolen hebt, U in alle nood aan te roepen, en uit Uw 
onuitsprekelijke barmhartigheid beloofd hebt, onze gebeden te verhoren, niet vanwege onze 
verdiensten, die geen zijn, maar om de verdiensten van onzen Heere Jezus Christus, Welke Gij ons 
tot een Middelaar en Voorspreker voorgesteld hebt; zo verzaken wij andere hulp, en hebben onze 
toevlucht alleen tot Uw barmhartigheid. 
(…) 
Wil ons ook voortaan in Uw heilig geleide en Uw bescherming aannemen, en ons regeren met Uw 
Heiligen Geest, die dagelijks meer en meer ons vlees met al zijn wellusten dodende, ons 
vernieuwe tot een beter leven, en in ons voortbrenge, waarachtige vruchten des geloofs, 
waardoor Uw Naam in eeuwigheid geloofd en geprezen worde, en wij met vurige begeerte alle 
vergankelijke dingen verachtende, alleen de hemelse mogen bedenken. 
En overmits het U behaagt, dat men bidde voor alle mensen, zo bidden wij U, dat Gij Uw zegen 
strekken wilt over de leer van Uw heilig evangelie, opdat het overal verkondigd en aangenomen 
worde; opdat de ganse wereld vervuld worde met Uw zaligmakende kennis, opdat de onwetende 
bekeerd, de zwakke gesterkt worde, en een iegelijk Uw heiligen Naam, niet alleen met woorden, 
maar ook met de daad grootmake en heilige. 
 
Stem  
Ga dan heen met de zegen en vrede van de HEERE. 

Zingen | Vrede zij u (OTH 136) 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
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Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 

 

 

 

 

 

 


