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West  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 815 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 Nb 
 
Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
God zal hen 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. 
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: In U zijn al onze fonteinen. 



 
Onderwijs van Gods wet: Gods wet als belofte:  
 

De wet die de Geest van Christus in ons hart wil schrijven:  
Ik ben de HERE, jullie God, jullie bondgenoot en jullie bevrijder. 
In Jezus Christus heb Ik jullie bevrijd en tot vrijheid geroepen. 
Door mijn Geest wil Ik een nieuwe gehoorzaamheid in jullie leven 
tevoorschijn roepen. 
In zijn kracht mogen jullie: 
 

1. Alleen Mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of  
niemand van deze wereld, die Ik geschapen heb, zullen jullie  
vergoddelijken en in plaats van Mij liefhebben, vertrouwen en  
gehoorzamen. 

 

2. Jullie zullen je geen voorstellingen van Mij maken buiten Jezus  
Christus om. In Hem heb Ik mij aan jullie geopenbaard.  

 

3. Zie Mij in Hem, wees zijn getuigen en belijd mijn naam, die Hij  
jullie bekend gemaakt heeft. 

 
4. Jullie hoeven niet langer te leven om te werken, maar jullie  

mogen werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de  
dag van Christus’ opstanding in ere als de dag van de bevrijding  
en de blijdschap. Leef elke dag van jullie leven vanuit de zondag. 

 
5. Door mijn Geest zal Ik jullie leren om jullie vader en moeder tot  

hun recht te laten komen als je vader en je moeder, die Ik je gaf.  
En ook om jullie kinderen tot hun recht te laten komen als  
kinderen die Ik aan jullie zorg toevertrouwde. 

 
6. Wanneer mijn Geest mijn wetten in je hart gaat schrijven, zul je  

voor het leven van je naaste eerbied hebben. Ook hij behoort Mij  
toe. Ook voor hem is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven  
zult je dan niet aantasten en vernietigen. 

 
7. Naar mijn beeld heb Ik jullie geschapen, man en vrouw. Jullie  

zullen elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. En jullie  
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zullen elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen  
respecteren en elkaar niet langer tot object verlagen. 

8. Mijn Geest zal jullie leren dat je rentmeesters bent van wat Ik je  
toevertrouwde, geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren  
Mij toe. Je zult leren kiezen, omdat je Mij en het geld niet tegelijk  
kunt dienen. Jullie zullen gaan geven en altijd opnieuw geven. 

 
9. In de omgang met elkaar zal mijn Geest je leren de waarheid en  

het recht lief te hebben. In je spreken over je naaste zul je daardoor  
oprecht en betrouwbaar leren zijn. Je ja zal ja zijn, en je nee nee. 

 
10. Je naaste zul je gaan geven wat hem toekomt en de Geest zal over  

je hart gaan waken zodat er geen afgunst in binnen gelaten wordt. 
Kortom, deze wet zal de Geest in je hart schrijven en in je leven gaan  
uitschrijven: Voor Mij, de Here, je God, zal je hart en je leven zijn. Je  
zult Mij, je bondgenoot en je bevrijder, liefhebben met heel je hart,  
heel je verstand en al je kracht. Ook je naaste ga je dan liefhebben,  
want hij is aan jou gelijk. 
Ik ben de HERE! 

 
Zingen: Gezang 437: 1, 2, 3 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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Gebed om de leiding van de heilige Geest 
 
Kindermoment 
Kinderlied: Ik wens je… 
 
Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 
en een heleboel geduld.  
Vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid 
dat jij jezelf beheersen zult.  
 
Dat is de vrucht van de Heilige Geest,  
Die ons eeuwig leven geeft.  
Vrucht van de Heilige Geest 
Die ons eeuwig leven geeft.   
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 in het Twents 
 
1 Too ’n Pinksterdag anbrökken was, warren ze almoal biej mekaar kommen 
op ene stea. 2 ’t Gebeurden onverwochens dat der oet ’n hemmel ’n geroas 
kwam as van ne onmeundig harde weend en ’t hele hoes woar ze zatten, 
wörden der vol van. 3 En ze kregen tongen te zeen dee der oetzagen as 
vuurvlämkes. Dee verdeelden zich en op elkenenen van eer gung der een 
zitten. 4 Ze wörden vol van ’n Healigen Geest en begunnen in aandere 
sproaken te sprekken, zoas ’n Geest eer dat doon leut.  
5 Now heulden der in Jeruzalem vromme Jödden too, dee ofkomstig warren 
oet alle völker dee oonder ’n hemmel wont. 6Too dat geluud angung, leup ’t 
volk tehoop en raakten glad op ’n biester, want elkeneen van eer heurden de 
apostels sprekken in ziene eagen modersproake. 7 Ze warren fenoal van de 
wies en reupen verwoonderd: ‘Dee doar sprekt, dat bint ja toch almoal 
Galileeërs, of nich dan? 8 Hoo kan dat dan wean dat elkeneen van oons eer 
heurt in oonze eagen modersprake woar wiej met opgreuid bint? 9 Parten en 
Meden, Elamieten en leu oet Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en 
Azië, 10 Frygië en Pamfilië, Egypte en ’t Libische laand biej Cyrene en de leu 
oet Rome dee ’t hier toohöaldt, 11 Jödden en proselieten, Kretenzen en 
Arabieren, wiej heurt eer ja in oonze modersprake oawer de grote doaden 
van God sprekken. 12 Ze warren slim veraltereerd en wusten nich wat ze der 
met an mosten. Ze zean teagen mekaar: ‘Wat mot dit dan veurstellen?’  
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13 Meer aanderen stökken de gek der met en zean: ‘Joa, joa, zeuten wien! 
Dee hebt um now al um!  
 
 
Zingen: Opwekking 689  
 
Spreek, O Heer, door uw heilig woord, 
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
En verander ons naar uw evenbeeld. 
 
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
Onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, O Heer en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
Echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
In het heilig vuur van uw zuiverheid. 
 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
Overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
Laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
Onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
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Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
 
 
 
Tekst: Handelingen 2: 8, 11b  
 
Verkondiging THEMA: HET WOORD VAN VADER IN DE TAAL VAN MOEDER 
 
Zingen: In ons hart geboren, Sela 
 
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
  
Maak ons uw voeten. 
Maak ons uw handen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
  
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
  
Maak ons uw oren. 
Maak ons uw lippen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
  
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren, 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
 
Danken en bidden  
 
Collecte 
 
Zingen: Geloofsbelijdenis: ‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader 

6 

 



 
"k Geloof in God, Hij is mijn Vader,  
almachtig Koning op zijn troon.  
Schepper van hemel en van aarde  
en in zijn eengeboren Zoon,  
die ik als mijn Verlosser eer  
in Jezus Christus, onze Heer. 
'k Geloof dat Hij ten derde dage  
weer opgestaan is uit de dood,  
is naar de hemelopgevaren,  
zit aan de rechterhand van God.  
Vanwaar Hij met bazuingeschal  
eenmaal ten oordeel komen zal 
 
Ook wordt de Geest door mij beleden.  
'k Geloof een kerk die God ons geeft  
ware gemeenschap van de heil'gen,  
dat God mijn zonden steeds vergeeft,  
mijn lichaam van de dood bevrijdt  
en dat ik leef in eeuwigheid " 
 
Zegen 
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