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Orde van dienst – Zondag 5 juni 2022 – 1e Pinksterdag 
 

Voorganger: ds. N.M. Tramper 
 
Organist: Frank van Zuidam 
 
Aanvang: 10.00u 
 
 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Gezang 237 
 

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
5. Verlos ons als de vijand woedt, 
geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
4. Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
6. Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 

 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 149: 1 en 3 
 

1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 

 
Pinksteren - Lezing van de leefregels 
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Zingen: Psalm 119: 2 
 

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

 

 
Moment voor de kinderen 
 
Zingen: Heilige Geest van God (Evangelische Liedbundel 229) 
 

1. Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart, 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 1: Handelingen 2: 1-13 
 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, 4en 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.’ 
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Zingen: Spreek, o Heer (Evangelische Liedbundel 491: 1 en 3) 
 

1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid:  ) 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. ) 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,  ) 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. ) 2x 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 
Schriftlezing 2: Handelingen 2: 14-21 
 
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: 
17“Aan het einde der tijden, zegt God, 
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 
18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 
zodat ze zullen profeteren. 
19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven 
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 
20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed 
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 
 
Zingen: Gezang 242: 1 en 7 
 

1. Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

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. 

 
Preek 
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Zingen: Samen in de naam van Jezus (Evangelische Liedbundel 399: 1 en 2) 
 

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. 

 
Gesprek met Rana Al Obadi 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte – kort muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5 (Liedboek 2013) 

 
Zegen (staande)  

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 


