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Aan deze dienst werken mee: 

Voorganger:  ds. Hermie Hummel 

Organist:   Wim Smit 

Ambtsdrager:  Karel Jungheim 

###### 

 

Voor aanvang van de dienst : 

1) Samenzang: Komt laat ons deze dag… (lied 672, 1 en 6)   

672:1 
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. 
 

672:6 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

2) Samenzang: Geest van hierboven (lied 675, 1) 

Geest van hierboven, leer ons geloven 

Hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

Aan een wereld die U verwacht 

Wij mogen zingen van grote dingen 

Als wij ontvangen al ons verlangen 

Met Christus opgestaan 

Halleluja 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 

Als wij herboren Hem toebehoren 

Die ons is voorgegaan 

Halleluja 
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VOORBEREIDING 

 Welkom en mededelingen 
  

 Intochtslied : Mijn ziel, verheerlijk God….(lied104, 1,8) 

 
8. 
Al wat er in uw grote schepping leeft 
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft. 
Ontsluit Ge uw hand, zij zamelen de gaven 
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. 
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, 
stof worden zij weer in der aarde schoot. 
Maar de adem van uw Geest brengt hen tot leven: 
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 
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 Moment van stilte, drempelgebed in beurtspraak, bemoediging en 
groet: 

 
Vg     Openen wij ons hart voor de Geest van God, in een ogenblik van stilte 
Vg     Vlam van de Geest, keer ons tot leven en verwarm ons hart 
A       Dat uw licht ons bezielt en wij onze naaste liefhebben 
Vg     Vlam van de Geest, smeed ons samen en wijs ons de weg 
A       Dat wij samenkomen in Gods naam en uw wegen gaan. 
Vg     Onze hulp is in  de naam van de Eeuwige 
A       Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg     En genade zij u en vrede, van de Drie-Ene God: 
          Vader, Zoon en heilige Geest.  
A       Amen. 
 

 Zingen Klein Gloria:  
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 

 Inleiding op de dienst:  FEEST VAN HOOP 
 

De kosters gieten water in de doopvont en steken het pinkstervuur aan 

 
 Uitleg liturgische schikking 

 
 Openingsgebed  met gezongen acclamatie 333 na elke bede 
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 Lofprijzing 
 Zingen groot gloria: Samen in de naam van Jezus…  

(lied 218, 1 en 2 Evang Liedbundel) 
 

  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 er over waakt 
      en de Geest doorbreekt de grenzen / die door mensen zijn gemaakt. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 Gebed van Pinksteren en bij de opening van het Woord 
 Schriftlezing OT: Joël 3: 1-5 

 

3 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat 

leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen 
dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; 2zelfs over slaven en 
slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 3Dan zal ik tekenen geven 
aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, 4de zon 
verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de 
HEER, groot en ontzagwekkend. 5Dan zal ieder die de naam van de HEER 
aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, 
zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered. 

 
 Samenzang: Kom heil’ge Geest, Gij vogel Gods (lied 680, 4 en 5) 

 
4 

Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

5 

O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
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 Pinksterevangelie-lezing: Handelingen 2: 1-16 
 

De komst van de heilige Geest  

21 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 

van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze 

raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere 
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 
8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en 

de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 
12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 
wel dronken zijn.’  

Toespraak van Petrus  
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, 
verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van 

Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15Deze mensen 
zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na 

zonsopgang 16Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël: 
(…) 

 
 Samenzang:  Wij leven van de wind…(lied 687, 1, 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. 
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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. 
 
 

 Pinkstermeditatie:       FEEST VAN HOOP 
 

 Orgelspel 
 

 Samenzang: De Geest des heren heeft…(lied 686, 1,2) 
 
1. 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 

2. 

Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

 Doopgedachtenis:  
- Inleidende woorden door de voorganger 
- ‘Wij belijden’ (in beurtspraak (staande)): 
 

     Vg    Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop 
      A     IK WIL LEVEN UIT VERTROUWEN EN LIEFDE 
     Vg    Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is 
      A     IK HOOP OP MENSEN DIE SAMEN MET MIJ 
              LEVEN VANUIT DE GOEDE HOOP. 
     Vg    Amen                                (uit: tekst Marinus van den Berg) 
 

- nodiging door de voorganger:  
de gemeenteleden mogen om de beurt naar voren komen  
tot bij de doopvont (onder orgelspel) 

 
- Samenzang:  Heer ik hoor van rijke zegen…  

 
(lied 147, 1 en 6 Evang liedbundel / lied 132, 1 en 6 bundel Joh de Heer) 

 
1  
Heer, ik hoor van rijke zegen, / die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van de milde regen, / dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij / dropp'len vallen ook op mij. 
 
6  
Ga mij niet voorbij, o Herder / maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, / zegen and'ren maar ook mij. 

Ja, ook mij, ja ook mij / zegen and'ren maar ook mij. 
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 Dankgebed en voorbeden  
met gezongen pinksteracclamatie 925 na elke bede –  
(organist speelt melodie een keer voor) 
 

 
 

 Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader   
 

 Inzameling van de gaven: Pinksterzending’ 
 

 Leestekst: ‘Zomaar midden in de stad…’(uit: bundel ZZZ nr. 743) 
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 Zingen slotlied (staande): ‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest… 
(lied 683) 

 
683:1 
’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. 
 
683:2 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 

683:3 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
683:4 
De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 Wegzendingstekst uit Zuid-Afrika, 
en Pinksterzegen  
met gezongen  amen: lied 415,3 

 
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
GEZEGENDE PINKSTERDAGEN! 

 
Bij de uitgang worden ankertjes uitgedeeld 
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