KLANK

1

Wy komme en sykje yn jo hûs jo wêzen, Heare
Wy hawwe tige toarst nei frede en ynlikheid.
Lit ús fan Jezus op ‘e berch it bidden leare,
As ‘t hert yn geast en wierheid foar Jo iepenleit.
Mar Jezus bea yn iensumhied, omdat de minsken
as skiep en lammen swalken, dêr’t gjin hoeder is.
Befrij ús dan om Him fan al ús iidle winsken,
Want yn in sletten hert is inkel tsjusternis
Lied 324 lieteboek foar de tjerken
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2 De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

4 De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht
als na een enge droom.

3 De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

5 Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
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De Heilige Geest komt
1 Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. 2 Plotseling was er een geluid alsof er
een stormwind door het hele huis waaide. 3 En er waren een soort van vuurvlammen te zien.
Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. 4 En ze werden allemaal vol van de Heilige
Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun
gaf.
5 In Jeruzalem woonden godsdienstige
Joden uit alle volken van de
wereld. 6 Toen ze het geluid hoorden,
kwamen ze allemaal kijken. En ze waren
heel verbaasd. Want iedereen van al die
verschillende volken hoorde de twaalf
apostelen in zijn eigen taal spreken. 7 Stomverbaasd zeiden zij: "Die
mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 8 Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? 9 Want we zijn hier
met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus,
Asia, 10 Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en
mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, 11 Kretenzers en Arabieren. En we
horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die
God heeft gedaan." 12 Ze waren stomverbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Ze zeiden tegen elkaar: "Wat is hier toch aan de hand?" 13 Maar andere mensen zeiden spottend: "Ze hebben gewoon te veel gedronken."
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