NA PINKSTEREN.
Wijze: Alle roem is uitgesloten.

1.
Welk een tijd is er gekomen
nu de Geest is uitgestort!
Christus heeft die Gift genomen.,
Die Zijn Kerk gegeven wordt.
Daag'lijks werkte Hij nu verder.
Steeds meer werden toegebracht.
Wond' ren deden door Gods kracht
de apost'len - was hun Herder
In de hemel - maar Zijn werk
deed Zijn Geest nu in Zijn Kerk.
2.
Werd de kreup'le 't eerst genezen,
beed' lend aan de Schone poort,
't zouden véle teek'nen wezen.
't Werk van Jezus ging zo voort.
Ging het Sanhedrin toen dreigen,
'Spreek nooit meer in deze naam!'
Petrus en Johannes saàm
spraken: 'Kunnen wij nu zwijgen,
als God Zelf ons dit gebiedt?
Nee, wij vrezen mensen niet!
3.
Samen hebben zij gebeden:
'Geef ons toch vrijmoedigheid:
Al dreigt scherp'lijk ieder heden,
Heere, zie toch op hun nijd!
Laten wij Uw Woord steeds spreken.
Doe toch wond'ren in Uw naam!'
God vervulde allen saàm
met Zijn Geest, gaf zelfs een teken,
zó, dat het gebouw bewoog.
Hun gebed steeg naar omhoog!
4.
Welk een band bond toen hen allen:
door 't geloof één hart, één ziel!
Er was liefdeband gevallen:
Niemand, die tot armoe viel.
Landen, huizen, die 't bezaten,
hebben 't welgemeend verkocht,
opdat d' arme eten mocht.
Rijken hebben 't goed verlaten.
Niemand zei: 'Maar dit is mijn:
Laat 't tot nut van allen zijn!'

5.
Barnabas, zoon der vertroosting,
deed zijn akker van de hand;
stelde 't geld tot ondersteuning
aan d' apostelen ter hand.
Satan trachtte in te dringen:
Won Saffira en haar man, ,
beiden voor zijn godd'loos plan.
Maar God openbaarde deze dingen
Petrus zei hun 't oordeel aan
en zij zijn het niet ontgaan.
6.
't Volk hield zo een grote achting;
de gemeente bloeide weer.
Satan zag dit met verachting.
't Sanhedrin kwam in't geweer.
Heel de twaalve werd gevangen
door Gods engel weer bevrijd,
Geseling heeft hen verblijd.
't Sterkte slechts hun groot verlangen:
Prediken Gods levend Woord.
Zo ging toch Gods werk steeds voort!

