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

Voorganger: ds. W.J. van Schaik 
 
Organist: Leen Mijnders 
 
Aanvang: 17.00u 
 
 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 33: 1 
 

1. Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren  
door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare  
bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 

 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 
 

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, 
Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven 
wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Heilige Geest, die kwam van boven (Weerklank 385: 1, 2 en 4) 
 

1. Heil’ge Geest, die kwam van boven 
en die nu in mij ook woont, 
U bent God, mag ik geloven, 
met de Vader en de Zoon. 
U bent God, U bent God, 
U bent echt en eeuwig God. 
 

2. Heil’ge Geest, U bent gegeven 
ook aan mij als lid der kerk. 
U vernieuwt, voltooit mijn leven, 
doet in mijn hart stil uw werk. 
Ook in mij, ook in mij, 
U werkt altijd ook in mij. 
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4. Heil’ge Geest, U doet mij delen 
in het heil dat Christus biedt. 
Gaven groot en gaven vele, 
rijker leven is er niet. 
U deelt uit, U deelt uit, 
U deelt al uw gaven uit. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen 
 
Genesis 11: 1-9 
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting 
trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten 
we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, 
en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. 
Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen 
daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is 
één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar 
het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe 
gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8De HEER 
verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het 
dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde 
gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. 
 

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.’ 
 
Zingen: Gezang 1 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
 
 
 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
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3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Preek 
 
Zingen: Gezang 244: 1, 3 en 4 
 

1. Christus stoot de hemel open, 
een vuur komt door de wereld lopen, 
een nieuw getij breekt haastig aan. 
Hoor, de Geest vaart door het heden, 
vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 
geen tegenstand kan Hem weerstaan. 
Geeft op uw trots verzet, 
verliest u aan zijn wet. 
Gij zijt veilig 
in zijn domein, 
nooit meer alleen, 
want nimmer zult gij wezen zijn. 
 
4. Eenmaal zal Hem alles prijzen, 
de Geest zal allen onderwijzen: 
wie wederstond, wordt overmocht. 
Geest van liefde, wijsheid, krachten, 
de wereld blijft uw leiding wachten, 
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 
Jeruzalem, treed uit, 
verheug u als een bruid, 
zie uw Koning! 
Uw schreden richt 
de gids ten licht: 
Hij opent eeuwig vergezicht. 

3. Ja, dit wordt een dag der dagen! 
Het nieuwe boek is opgeslagen, 
de Geest schrijft wegen in de tijd. 
De trompet is reeds gestoken, 
de stad werd zevenmaal omtrokken, 
hoelang reeds bleef dit uur verbeid! 
Treedt nu de muren uit: 
de Geest neemt ons ten buit, 
zijn getuigen. 
Een nieuwe baan 
mag ieder gaan, 
de Heiland zelf, Hij schrijdt vooraan. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte – kort muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Psalm 89: 5 en 7 
 

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. 
 

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed 
verhogen. 

 
Zegen (staande)  


