
                        Tussen Pasen en Pinksteren; 

Woensdag19 mei, 2021 

Aanvang Uitzending: 19.00 uur 

Medewerkers: 

Cees Maliepaard Orgel 
Louiza Baas, zang 
Dhr. W.Meerkerk, Meditatie 
HVD Bestuur 
 

Lied: Heer wij  zijn hier bijeen gekomen  

Welkom 

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God  zang/orgel 

Gebed 

Schriftlezing: Marcus 16: 9 -15 

En toen Jezus opgestaan was, `s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst 
aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 
Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. 
En toen die hoorde dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. 
En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en 
naar het veld gingen. 
Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet. 
Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid 
van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was. 
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 
 

Lied: Daar juicht een toon daar klinkt een stem  

Schriftlezing: Lukas 24: 25 – 34 Op weg met de Emmaüsgangers 

En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten 
gesproken hebben! 
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
 
En het gebeurde toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en zegende. 
En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 
En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 
En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en 
voor ons de schriften opende? 
En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen 
en hen die bij hen waren, bijeen. 
Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 
 

Lied: U zei de glorie, opgestane Heer  



Schriftlezing : Handelingen 1 : 4 – 8 opdracht aan de Discipelen 

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; want Johannes doopte 
wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 
Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk 
weer herstellen? 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, 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 der aarde. 
 

Lied: Roept uit aan alle stranden  
 
 Schriftlezing Handelingen 1 : 9 t/m 11 Hemelvaart  
 
En nadat Hij dit gezegd had , werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan 
hun ogen. 
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden; Galileïsche mannen, waarom staat u omhoog te 
kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 
 

Lied: God vaart voor het oog psalm 47 : 3 

U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste der aarde, lazen we net. 

Maar de eerste opdracht is : ga naar Jeruzalem, Jezus heeft gezegd in 

Lukas 24 : 49 

En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad 

Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 

Lied; Op een lichte wolken wagen zang/orgel 

Pinksterfeest: 

Genesis 1 :2 De Geest Gods zweefde over de wateren…. 
 
Het is bijna Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest. 
We gedenken hoe Jezus de Geest naar zijn gemeente zond. 
Al in het oude testament werd Hij beloofd. 
Voor het eerst horen we van de Geest spreken bij Gods scheppen van hemel en aarde; de Geest 
verheft zich dan machtig boven de wateren. 
Hij zet alles in beweging, levenskracht en levensadem gaan van Hem uit. 
God maakt ook de mens van stof uit de aardbodem, maar pas als de levensadem van Gods Geest 
ingeblazen is, wordt de mens levend. 
Eindelijk om zo te zeggen geest van Gods Geest. 
De mens lijkt op God als een kind op zijn vader. 



Er is vertrouwelijk contact. De mens mag optreden namens God op aarde, Een hoge post! Zal het 
goed gaan? 
 

Schriftlezing: Ezechiël 36: 26 en 27a 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen 
en u een hart van vlees geven. 
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. 
 
De mens is van hoge komaf. Hij kreeg bij de schepping de levensadem door God zelf 
ingeblazen. Helaas, hij bleek God niet met `hart en geest’ toegedaan. Zijn hart werd als 
steen, hij keerde God de rug toe. 
Zijn geest richtte hij op activiteiten tegen Gods wil in. 
Liefde en gehoorzaamheid bleken ver te zoeken. God moet wel aan de mens gaan sleutelen, ter wille 
van zijn behoud. Het harde hart moet gevoelig worden, gericht op God. De rebelse geest moet 
gewillig worden, gehoorzaam aan God. Dan wordt het een totale herschepping. Gods Geest 
komt in de mens om hem van een rebel in een kind van God te veranderen. De mens wordt 
als nieuw. 
Sinds Pinksteren is het zover! Kent u Jezus? Hij schenkt u nieuw leven! 
Ja, Hij roept ook u, jou en mij! 
 

Lied: Heer wijs mij uw weg  
 
 

De discipelen zijn bijeen in Jeruzalem, want dat had Jezus gezegd, 

Het is heel druk in Jeruzalem, overal zijn de mensen vandaan gekomen om 

hun eerste producten van het land te offeren. Pinksteren wordt ook wel het 

feest van de eerstelingen genoemd. 

 

Schriftlezing: Handelingen 2 :1 t/m 4 

En toen de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. 

En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat 

vervulde heel het huis waar zij zaten. 

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder 

van hen. 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere 

talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.  

Lied: Heer ik hoor van rijke zegen  

 



Meditatie: Dhr. W. Meerkerk  n.a.v. Hand. 1 : 11 

 Nooit kan `t geloof te veel verwachten.  Zang/orgel 

Gedicht: 

Waarlijk pinksterfeest 

Door de Heilige Geest geleid 
Word je van je schuld bevrijd 
Want Hij leert je in je leven 
Heel je hart aan God te geven 
Volledig aan Hem toevertrouwen 
Je hoop alleen op Hem te bouwen 
Niets meer doen in eigen kracht 
Maar je verlaten op Gods macht 
In het besef dat al je zonden 
En je pijn, verdriet en wonden 
Aan het kruis zijn weggedragen 
 
En daarom…. 
 
Blijf niet twijfelen en vragen 
Of je zonden zijn vergeven 
Hij wil echt nieuw leven geven 
Laat je vernieuwen door de Geest 
Dan wordt het waarlijk Pinksterfeest. 

 

 Door de wereld gaat een woord. 

Wat zegt het ons nu: 

In het oude testament heeft God de trooster al beloofd. 

En God houdt zijn beloften. 

De Beloofde is gezonden; de wereld van nu loopt langzamerhand naar het einde…Als 

we om ons heen kijken……………… 

Een bijzondere tijd is aangebroken! De Geest zet van alles in beweging, in een 

stroomversnelling. 

Uiteindelijk komt Gods dag als Jezus weerkomt naar de aarde. 

Er is behoud voor wie de naam van Jezus aanroept. 

Als je Hem erkent, ben je vol van Gods Geest en tot grote dingen in staat. 

Je hoeft niet bang te zijn voor Jezus komst. Je kijkt er juist naar uit: wie een van geest is 

met Hem, is immers aan Hem gehecht. 



Het is echt Pinksteren als je Jezus hartelijk liefhebt. 

Dan rust Gods Geest op jou. 

Hij zal je Gids zijn op je levenspad. 

 

 Stromen van Zegen  

 

Dankgebed door Dhr. Meerkerk 

 

 De Heilige stad  

 

Dank u voor het kijken en luisteren, 

Een hartelijke en warme groet aan u en jullie allen. 

 

 

 

 

 


