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               Orde voor de viering 

op 1ste Pinksterdag 9 juni 2019  
aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

‘Gods Geest die je overkomt’ 
 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma 
Kind v/d zondag: Casper Klazen 

Organist: Albert Kuipers Munneke 

 
 

Orgelspel 
 

Welkom en Mededelingen (ouderling van dienst) 
 

 V O O R B E R E I D I N G 
 

Stilte 
- we gaan staan- 

Zingen: Lied 672: 1, 4  
 

1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 

Eens gaf de heilige Geest 

aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 

deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 
 

Bemoediging en groet 
 

Vg.  We vinden hulp en steun bij de Eeuwige 
       Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Allen: die de hemel als een tent boven ons uitspreidt, 
           die zich beweegt op de vleugels van de wind. 

 Die ons de aarde geeft om op te leven. 
Vg.  Die ons adem geeft en de Geest, 

        die  ons in vuur en vlam zet voor het werk van zijn handen. 
        Die trouw is tot in eeuwigheid. 

Allen:  Het is feest! Voor de Heer wil ik zingen, 

 een lied voor de Heer, zolang ik besta. 
Vg.  Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God, 

         onze moeder, onze vader 
         en van Jezus die sprekend God is door de heilige Geest. 

Allen:  Amen. 
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Zingen: Lied 672: 7 

 
7. Wie ’s Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond.  
        

- we gaan zitten-  
Bij deze dag:  

 
Gebed om vergeving 

Vg.:   Mensen hebben mensen nodig, om elkaar te dragen,  

  om elkaar steeds weer zin in het leven te geven.  
Allen:  Vergeef ons, Heer, als wij soms langs elkaar heenlopen.  

Vg.:   Mensen hebben mensen nodig, om voor elkaar op te komen,  
  om samen te werken aan ieders welzijn en geluk.  

Allen:  Vergeef ons, Heer, als wij soms alleen aan ons eigen geluk denken.  
Vg.:   Mensen hebben mensen nodig die het goede blijven zien en dat delen met 

elkaar, juist in de kleine dingen van het leven.  
Allen:   Vergeef ons, Heer, als wij ons soms afsluiten van anderen.  

Vg.:  Mensen hebben mensen nodig die tijd en aandacht voor hen hebben e 
   zo ervoor zorgen dat niemand vereenzaamt. 

Allen:  Vergeef ons, Heer, als wij denken nooit tijd voor anderen te hebben.  
Vg.:  Mensen hebben mensen nodig, die elkaar kunnen vergeven  

  zoals we geloven dat God alles vergeeft.  
Allen:   Vergeef ons, Heer, als we soms onverdraagzaam waren.  

Vg.:  God, Vader van alles mensen, vergeef ons onze fouten en tekorten  

  Schenk ons steeds weer de Geest van waarheid en liefde   
  die ook Jezus bezielde toen hij weldoende rondtrok in onze wereld.  

  Amen   
 

Loflied: Hemelhoog 399:1,2 en 3  
 

1. 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.  

 
2. 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 erover waakt  

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.  

 
3. Prijs 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! 
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D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D 

 

Aansteken bijbelkaars 
 

Kinderen in het midden 
 

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 
   

 Ondertussen wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
 Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 
1ste lezing: Joël 3: 1-5 

 

Zingen: Lied 678: 4, 5, 6, 7. 8 en 9 
 

4. Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 

 
5. Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 

De oude mannen dromen onomwonden. 
De jongelingen zien een vergezicht 

van vrede en licht. 
 

6. Ja ook op wie de vrijheid niet genieten, 
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten. 

Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan 

in ’s Heren naam. 
 

7. Zij zullen allen op de dag des Heren, 
de grote, de geduchte, profeteren, 

zij zien de tekens van het naderend uur: 
bloed, rook en vuur. 

 
8. De geestesstorm zal door de wereld varen. 

God zal zijn volle glorie openbaren. 
In bloed en duister zal het licht vergaan 

van zon en maan. 
 

9. En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 
die van zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 

van woord en Geest. 
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2de lezing: Psalm 104: 25-35 

 
Zingen: Lied 685: 1, 2, 3 en 4 

 
1. Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 

Geest van liefde, sterk en trouw. 

2. Als een moeder mij omhelzend, 

een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 

vormt me door je zorg en kracht. 
 

3. Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 

en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 

Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 

 
3de lezing: Handelingen 2: 1-11 

 

Zingen: Lied 674: 1, 2, 3 en 4 
 

1. O God, die op het Pinksterfeest 
uw Geest uitstort op alle vlees 

en uit de hemel nederdaalt 
op alle tong en taal, 

2. stort nu in ons het goede woord 
dat wordt geloofd met het gehoor 

en indaalt als een zoete wijn 
waarvan wij dronken zijn, 

 
3. dat Jood en Griek en Arabier 

uw daden horen, nu en hier, 
dat U Romein en Aziaat 

in eigen taal verstaat! 

4. O stormwind die ons huis vervult, 

vuur dat zich over elk verdeelt, 
maak onze eigen woorden tot 

de eigen taal van God! 
 

4de lezing: Johannes 20: 19-23 
 

Zingen: Lied 687: 1 en 2 

 
1. Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

2. Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
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D I E N S T  V A N  H E T  A N T W O O R D 
 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (nieuwe Bijbelvertaling) 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
[Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.] 
Amen. 

 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven 
 

Kinderen terug uit de kindernevendienst en oppas 
 

Slotlied: Hemelhoog 679 : 1, 2 en 3 
 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. S 

schijn in mij, schijn door mij.  
 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

    Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
    Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  

    Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  

Schijn in mij, schijn door mij. refrein  

3. Staan wij oog in oog met U Heer,  
daalt uw stralende licht op ons neer,  

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  

Schijn in mij, schijn door mij. refrein 
 

Heenzending en zegen 
 

Allen zingen: 'Amen, amen, amen'  
 

Orgelspel 

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 


