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Inleidend pianospel juf Maria 

Psalm 98:2  

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

Welkom en gebed door juf Ineke 

Lied: Ik moet weggaan  

Ik moet weggaan  
Ik moet weggaan 
Ik kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief 
In jullie harten schrijven 
 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
 
Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben teruggekomen 
En ik heb mijn mooiste vuur 
Voor jullie meegenomen 
 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 
 
Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben bij de mensen 
Zodat ze elkaar verstaan 
Over alle grenzen 

Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 
 



Declamatie:  

Hadassah van der Lee: 
Jezus zegt: ”Ik stuur de Trooster, 
Iemand die je helpen kan 
om de Bijbel te begrijpen 
en je te troosten, als je naar Mij verlangt”. 
 
Joas Rijnsburger:  
Hij zal je alles leren  
alles wat je weten moet 
jou de weg wijzen in dit leven 
Zijn advies is altijd goed. 
 
Jos Langerak: 
Het is dat stille zachte stemmetje 
dat jou zegt, dat is verkeerd 
je mag niet pesten of iets stelen 
dat heeft Jezus jou nooit geleerd. 
 
Bram Langerak: 
Je mag wel houden van elkaar 
elkaar helpen, elke dag 
iemand troosten die verdriet heeft 
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht. 
 
Jette van der Spek: 
Dat zijn de mooie goede dingen 
die het leven waarde geeft 
Hij vertelt je van Gods Liefde 
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft. 
 
Jonathan van Eeden Petersman: 
Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje 
het is de stem van de Heilige Geest 
Hij zal heel jouw leven leiden 
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft. 
 

Lied: Zeg het voort 

Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verrezen is 
 



Zeg het voort (zeg het voort) 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Geef het door dat de Heer verrezen is 
Zeg het hier (zeg het hier) 
Zeg het daar (zeg het daar) 
Want het woord is waar 
 
Omdat de Heer verheerlijkt is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat dat de Heer verheerlijkt is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verheerlijkt is 
 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Geef het door dat de Heer verheerlijkt is 
Zeg het hier (zeg het hier) 
Zeg het daar (zeg het daar) 
Want het woord is waar 
 
Omdat de Geest gekomen is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat de Geest gekomen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Geest gekomen is 
 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Geef het door dat de Geest gekomen is 
Zeg het hier (zeg het hier) 
Zeg het daar (zeg het daar) 
Want het woord is waar 

Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 & Handelingen 2:1-13  

Mattheüs 28: 16-20  
Ezra Slurink: 
De opdracht aan de discipelen 
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 
17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde. 
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ 



 
Handelingen 2:1-13 
Micha Bac: 
De uitstorting van de Heilige Geest 
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. 
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de 
Geest hun gaf uit te spreken. 
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel 
zijn. 
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen 
in zijn eigen taal spreken. 
 
Stijn van der Spek: 
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: ‘Zie, zijn het niet 
allen Galileeërs die daar spreken? 
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 
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, 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.’ 
12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: ‘Wat 
wil dit toch zeggen?’ 
13 Anderen zeiden spottend: ‘Zij zijn vol zoete wijn.’ 
 
Pinkstervertelling juf Hilde  

Lied: Door de kracht 

Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest 
Die er is, die zal zijn en die is geweest 
Vieren we feest met elkaar 

We zingen: halleluja en prijzen de Heer 
We zingen: halleluja en prijzen de Heer  
We zingen: halleluja en prijzen de Heer  
Hij is het waard 

Refrein: 
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest 
Die er is, die zal zijn en die is geweest 
Vieren we feest met elkaar 

  



Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer 
Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer  
Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer  
Hij is het waard 

Declamatie:  

Dan de Blois: 
Waar ter wereld je ook komt,  
steeds tref je kinderen aan.  
Linde van der Spek: 
Er is veel onderling verschil,  
je kunt ze niet verstaan.  
 
Benjamin Bac: 
Maar hoor, in Handelingen twee 
lees je dit blij verhaal, 
dat God door middel van Zijn Geest, 
hen aanspreekt in hún taal! 
 
Melle Slingerland: 
Ja, Pinksteren zegt tegen ons: 
al ben je groot of klein, 
al ben je blond, rood of bruin, 
God wil jouw Vader zijn! 
 
Woord en Daad door juf Marjanne en meester Dirk 

 

 

  



Lied: Samen in de naam van Jezus  

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis. 
'T Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer. 
'T Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Dankgebed door meester Pim 

Avondzang : 1 en 7  

O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 

Uitleidend pianospel juf Maria 

 

Dit was de laatste keer zondagsschool van dit seizoen. We hopen jullie na de 
zomervakantie allemaal weer te zien! 

 



 

 


