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Orde voor de viering  

op zondag  31 mei 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

 
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof  

                                                                         Organist:  Bram Hulsebos  
PINKSTERVIERING 

 
 

   ORDE   VOOR  DE  PINKSTERDIENST  VAN   31 MEI  2020 
 

   Filmpje: Jeugdcombo speelt voorafgaande aan de dienst: ‘Oceans’ 
 

   You call me out upon the waters 
   The great unknown where feet may fail 

   And there I find You in the mystery 

   In oceans deep 
   My faith will stand 

 
   And I will call upon Your name 

   And keep my eyes above the waves 
 

 
   Woord van welkom en afkondigingen 

    
   Aansteken paaskaars 

    
   Bemoediging en groet: 

   Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

          Vrede zij jullie allen 

          DE WERELD ZIJ VREDE!  Amen 
    

   Luisteren naar (bewerking van) psalm 150 
 

   Kyriegebed 
   

    Spelen: Lied 683 (’t Is feest vandaag): 1 (spelen), 2 (tekst alleen lezen), 3     
   (spelen) en 4 (tekst lezen) 

 
   't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 

   wij staan in vuur en vlam, 
   want Hij, die bij ons is geweest, 

   werkt verder aan zijn plan. 
 

   Wij weten het nu zonneklaar: 

   al ging Hij van ons heen, 
   wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
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   wij zijn niet meer alleen. 
 

   Wij gaan op weg, de wereld rond, 

   er is geen houden aan. 
   De woorden gaan van mond tot mond, 

   voor ieder te verstaan. 
 

   De wonderen zijn om ons heen, 
   ze waaien op de wind. 

   't Is feest vandaag, voor iedereen: 
   een nieuwe tijd begint! 

 
   Muzikaal gebed:  

   https://www.youtube.com/watch?v=ZG6gY1QNfHI 
 

   Lezing: Exodus 24: 1-11 
   ‘Muzikale pauze’: bewerking van Psalm 81  

   Lezing: Exodus 24: 12-18 

   Spelen: Psalm 81: 2, 4 
 2 Laat de harpen slaan, 

    klinken de trompetten. 
    Viert bij volle maan 

    met muziek en mond 
    een hernieuwd verbond 

    volgens oude wetten. 
4   God heeft ons gezegd 
 nooit gehoorde dingen. 
 Heilig is 't en recht 
 nu en t' allen tijd 
 Hem die ons bevrijdt 
 vrolijk toe te zingen. 
 

   Overdenking 

 
  Na de preek: spelen lied 685 (‘Geest van God’): 1, 2, 3, 5 

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,  

https://www.youtube.com/watch?v=ZG6gY1QNfHI
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       vrede, troost en rust geef jij.  
5. 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. 

 
Gebeden, die met het Onze Vader worden afgesloten= lied 1006 

     Onze Vader in de hemel,  
     U staat zorgzaam om ons heen.  

     Geef dat alle mensen weten:  
     zoals U is er maar één.  

     Doe ons telkens weer geloven  
     in een wereld zonder pijn,  

     in uw rijk dat eens zal komen  
     en dat soms te zien kan zijn.  

     Help ons samen goed te leven  
     en te doen wat U graag wilt.  

     Geef ons elke dag te eten  

     tot de honger is gestild.  
    En vergeef ons wat we fout doen,  

    net als wij niet blijven staan  
    bij de fouten van een ander,  

    maar weer samen verder gaan.  
    Help ons om te zien wat goed is  

    en wat slecht is, boos of naar.  
    Geef dat wij het juiste kiezen,  

    dat we goed zijn voor elkaar.  
    Onze Vader, wij geloven,  

    dat U onze wereld leidt.  
    Met uw licht helpt U ons verder.  

    Hier en nu en straks. Altijd. Amen. 
 

Slotlied: Lied 687: 1 

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. 

 
Zegen, die wordt beantwoord met het spelen van het 3de couplet 

 
3   Wij teren op het woord, 
 het brood van God gegeven, 
 dat mededeelzaam is 
 en kracht geeft en nieuw leven. 
 Dus zegt en zingt het voort, 
 geeft uit met gulle hand 
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 dit manna voor elk hart, 
 dit voedsel voor elk land. 

 

Jeugdcombo speelt: ‘Ik wens jou’ 
Ik wens jou 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 
 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 

 
een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 
 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
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