
 

Liturgie 31 mei 2020 ~ EERSTE PINKSTERDAG 

’S MIDDAGS 16.00U |  ds. W.F. ’t Hart | Handelingen 2: 5-13 | Handelingen 2: 6B en 11B 

 

• Psalm 12: 5-6-7 

• Psalm 49: 1 

• Psalm 87: 2-3-4 

• Psalm 87: 1-5 

• Psalm 81: 3-4-12 

Schriftlezing: 

• Handelingen 2: 5-13 

Tekst: 

• Handelingen 2: 6b en 11b 
    

Vragen n.a.v. Handelingen 2: 6B | 11B ~ HHG Tholen ~ 31-05-2020, 16.00u 

Voor de kinderen 

1. Waar ging het vanmiddag in de preek over? 

2. Heb je kunnen onthouden over welke landen het allemaal ging? 

3. Wat waren dat voor mensen? 

4. Hoe zijn die mensen in die landen terechtgekomen? 

5. Waarom zijn ze in Jeruzalem? 

6. Wat zijn de grote werken waar de apostelen over spreken? 

7. Welke reacties zijn er? 

8. Wat is jouw reactie? 

Voor de jongeren en de ouderen 

1. Over wat voor mensen gaat het hier? 

2. Waarom kun je de stelling Bijbels goed onderbouwen dat het hier uitsluitend over Joden gaat? 

3. Welke argumenten werden er genoemd in de preek? 

4. Wat betekent het dat de Heilige Geest in de moedertaal spreekt? Wat betekent dat voor u / 

jou? 

5. Wat betekent het dat de Heilige Geest in de ‘kindertaal’ spreekt? Wat betekent dat voor u / 

jou? 

6. Waarom staat ‘kindertaal’ tussen aanhalingstekens? 

7. Wat heb je geleerd van deze preek? 

8. Wat ga je in de praktijk brengen? 

Liedsuggesties

• Pinksterliederen, zie ook de liederen van vanochtend en morgenochtend 

• Samen in de Naam van Jezus 

• Ruis o Godsstroom 

Tip 

https://www.rd.nl/opinie/maak-huisgodsdienst-tot-centrum-geloofsleven-1.1664681 

Lied 

Ruis, o Godsstroom der genade, 

in gemeent' en huis en hart! 

Thema: De Geest spreekt alle talen 
 

1. Moedertaal 

2. ‘Kindertaal’ 

https://www.rd.nl/opinie/maak-huisgodsdienst-tot-centrum-geloofsleven-1.1664681


 
 
Laat in U gezond zich baden, 

wat gebogen gaat door smart! 

Stroom, o Heil'ge Geest, terneder, 

op het uitgedroogde land; 

en de bloemen bloeien weder, 

haast verwelkt door zonnebrand. 

 

Laat het uit Gods hemel stromen 

in de kerken overal! 

Van Uw nederdaling dromen 

moede harten zonder tal. 

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 

kracht, die zielen opwaarts tilt, 

brengt Uw ruisen, die 't verlangen 

als een heilig lied doortilt. 

 

Komt, gij dorstigen, hier drinken 

uit die milde heilfontein! 

Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 

maar in haar gereinigd zijn. 

Laat u door haar golven dragen, 

tot waar liefde nooit verkoelt, 

waar de kust der aardse dagen, 

door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 


