Programma uitzending 10 – Pinksteren
1. Introductie
2. Muzikaal stuk
Improvisatie Psalm 119 door Mark
3. Zingen
- Psalm 119: 3, 23 en 86
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,
Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen;
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan,
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen;
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daân
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen.
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o Heer;
Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden.
- Er komen stromen van zegen
Er komen stromen van zegen,
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
Stromen verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,

Zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn;
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
Zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer!
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.
4. Lezen
Handelingen 2: 1-13
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij
allen eendrachtelijk bijeen.
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk
als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele
huis, waar zij zaten.
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en
het zat op een iegelijk van hen.
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en
begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf
uit te spreken.
5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige
mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en
werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal
spreken.

7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende
tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken,
Galileërs?
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke
wij geboren zijn?
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van
Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië.
10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye,
hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden
en Jodengenoten;
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de
grote werken Gods spreken.
12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig,
zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.
5. Zingen
- Als je bidt zal Hij je geven
Als je bidt zal Hij je geven,
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja!
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
Heus Hij vergeet er niet één!
Als je bidt zal Hij je geven,
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja!
Als je Mijn Vader iets wilt vragen

Vraag in Mijn Naam, Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben Dezelfde als toen.
Als je bidt zal Hij je geven,
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja!
- Jezus, open mijn oren
Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
Leer mij Uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw Naam te belijden
Leer mij Uw stem te verstaan
Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer Die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien.
Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de and’ren
Die leven met honger en pijn.
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn.
6. Lezen
Gedicht Pinksteren - Antonet van Tilburg

7. Muzikaal stuk
Door Jaco
8. Zingen
- Psalm 51: 6 en 7
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
Ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden.
Die kan alleen op ’t rechte spoort mij leiden;
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest.
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen;
Laat mij, gesterkt door enen eed’len geest,
Volvaardig ’t pad van Uw geboden lopen.
Dan zal ik elk, die ’t heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren’
De zondaar zal zich dat tot U bekeren,
En scheppen moed uit mijn behoudenis,
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen;
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen.
- Leid mij Heer’, o machtig Heiland
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 Leide,
Vul mij met Uw Geest steeds meer,
Vul mij met Uw Geest steeds meer.
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.
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.
9. Lezen
1 Korinthe 2 : 12-14
12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de
leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn,
alzo ook Christus.
13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam
gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten,
hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.
14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.
10. Zingen
- Psalm 87: 3, 4 en 5
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.”
God zal ze Zelf bevestigen en schragen
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind’ren dragen.
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

- Heere, maak mij Uw wegen bekend
Heere, maak mij Uw wegen bekend
En toon mij de weg die goed is voor mij.
O, Heere, maak mij Uw wegen bekend
En toon mij de weg die goed is voor mij.
Want U bent mijn God, de enige God.
Ja, U bent mijn God, de enige God.
Laat mij zien, wat U wilt
Door Uw Woord, door Uw Geest.
Dank U, Heer.
11. Afsluiting

