
 

1 
 

 
 

Orde voor de viering 
op zondag 19 juni 2022 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
Thema: GRENSDOORBREKEND 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 
Lector: Kris Dambrink  

Organist: Egbert Willegers 
Medewerking: Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: 672:  1 (koor) en  2 en  7 (allen) (‘Kom laat ons deze dag’) 
koor 

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. 

 
allen 

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. 

 

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. 
 

Groet: 
Vg   De Heer zij met u 
GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

Bemoediging en drempelgebed: 
Vg  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
GM DIE HEMEL AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   O God, keer U om naar ons toe 
GM EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
Vg   Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
GM EN GEEF ONS UW HEIL 
Vg   O Heer, hoor ons gebed 
GM EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN 

 
(stil gebed) 
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Vg Heilig ons hart, o Heer 
     zodat wij kind aan huis kunnen zijn 
     in uw geheimen en in uw heiligdom 
GM DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS 
      JEZUS MESSIAS, AMEN. 
 

Zingen: Psalm  89: 5 (koor), 6 (allen) 
Koor 

5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 

Allen 
6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 

uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
 

Kyriëgebed. Elke gebedsintentie sluit ik af met deze woorden: 
                       ‘Zo roepen wij zingend tot U’ 
Daarop aansluitend zingt het koor: Lied 299 d (‘Heer, ontferm u over ons’) 

1 Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons, 
Christus, ontferm u over ons, 
Christus, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 

 
Glorialied: Lied 868: 1 en 5 (door gemeente). (‘Lof zij de Heer..’) 

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Gezongen gebed vd zondag: lied 681, 1ste keer (koor) en 2de en 3de keer (allen) 

Kom heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde. 
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Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezen:  Lukas 8: 26-39  
 
Zingen: ACCLAMATIE, lied 339c (‘U komt de lof toe, U het gezang’). Alleen 
gemeente 

1 U komt de lof toe, 
U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Uitleg 
 
Zingen: Lied 695: 1 (koor) en 2, 3, 4, 5 (allen) (‘Heer, raak mij met uw adem’) 
Koor 

1 Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

 
Allen 

2 Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

 
4 Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
Collecte (Afkondigingen van de diaconie) 
 
Voorbeden, na elke intentie zeg ik: 
 Vg Zo bidden we samen zingend 
     Koor en gemeente zingen lied 367e:  

“Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons” 
 
Stil gebed en Onze Vader 
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Slotlied: lied 682 (‘Dit is het wonder…’): 1 (koor).  
Daarna zingen koor en gemeente hetzelfde couplet.  
Vervolgens wordt couplet 2 gezongen door koor en gemeente. 
Koor 

1 Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
baart stralend nieuw leven op ’t Pinksterfeest. 
In een onzeker en kwetsbaar bestaan 
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan: 
sta op en vat moed 
en weet het voorgoed 
dat goddelijke liefde de wereld begroet. 
 

Allen 
2 Dit is het wonder: de kracht van de Geest 

herschept, en wekt op wat als dood is geweest. 
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
wat ons is voorzegd: 
na bitter gevecht 
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 

 
 
Zegen die wordt beantwoord met driemaal AMEN 


