
 

  Orde  voor de dienst op 1e Pinksterdag 2015    

  in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 
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 Voor de dienst zingen we: 

 Kom laat ons deze dag (lied 672 : 1, 3 en 7) 

 

 1. Kom laat ons deze dag 

  met heilig vuur bezingen 

  en met vernieuwde vreugd, 

  want God deed grote dingen. 

  Eens gaf de Heilge Geest 

  aan velen heldenmoed. 

  Bidt dat Hij ons vandaag 

  verlicht met Pinkstergloed. 

 

 3. In 't lichaam van de Heer 

  tot leden uitverkoren, 

  zijn wij door uwe kracht 

  als kindren nieuw geboren. 

  Deel dan uw gaven uit, 

  wees met uw kracht nabij. 

  Dat ieder op zijn plaats 

  een levend lidmaat zij. 

 

 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. 

 

 

 Psalm 68 : 7 en 12 

 

 7. God zij geprezen met ontzag. 

  Hij draagt ons leven dag aan dag, 

  zijn naam is onze vrede. 

  Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 



3 
 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

 12. Gij mogendheden, zingt een lied, 

zingt Hem die koninklijk gebiedt, 

hier en in alle landen. 

Hij heft zijn stem, een stem van macht - 

uw sterkte zij Hem toegebracht, 

strekt tot Hem uit uw handen. 

Zijn heerlijkheid en hoog bevel 

staan wakend over Israël, 

geen wankeling gedogend. 

Doorluchtig is uw majesteit, 

geef aan uw volk standvastigheid, 

o Here God hoogmogend. 

  

 Kom Schepper God (lied 670 : 1, 2 en 6)  

 

 1. Kom Schepper God, o Heilge Geest, 

  daal in de mensenharten neer, 

  zij zijn uw schepselen geweest, 

  herschep hen in genade, Heer. 

 

 2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt 

  o goddelijk geschenk, ons voort, 

  o balsem die ons werd bereid, 

  o bron van vuur, o levend woord. 

 

 6. Maak ons geloof zo vol en schoon 

  dat het de Vader leert verstaan 

  en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 

  o Geest van beiden uitgegaan. 
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 Welkom 

 

 Bemoediging en groet 

 

 We zingen: Vrede voor jou (melodie lied 865)(staande) 

 

 1. Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

  zoekend met ons om mens te zijn. 

  Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

  jij met je last, verborgen pijn. 

  Vrede, genade, God om je heen, 

  vergeving, nieuwe moed 

  voor jou en iedereen. 

 

 2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 

  niemand komt hier straks weer vrijuit! 

  Niemand te veel, niemand te weinig. 

  Niemand te groot, geen één te klein. 

  Dit wordt gespeeld in woord en gebaar 

  Tot ooit en overal,  

  wij leven van elkaar. 

 

 Drempelgebed 

 

 3. U die ons kent, U die ons aanvoelt 

  U die de hele wereld draagt! 

  Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

  help ons te zien wat ieder vraagt. 

  Tijd om te leven, kans om te zijn, 

  een plek om nu en ooit,  

  gezien, aanvaard te zijn.  (we gaan zitten) 

 

 Gebed om ontferming met  
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 Glorialied : God in den hoog (lied 302 : 1 en 4) 

 

 1. God in den hoog' alleen zij eer 

  en dank voor zijn genade, 

  daarom, dat nu en nimmermeer 

  ons deren nood en schade. 

  God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

  Hij heeft de vrede weergebracht; 

  de strijd heeft thans een einde. 

 

 4. O Heilge Geest, ons hoogste goed, 

  ten Trooster ons gegeven, 

  heb dank dat Gij ons delen doet 

  in Jezus' dood en leven. 

  Beveilig ons in alle nood, 

  blijf ons nabij in angst en dood, 

  op U steunt ons vertrouwen. 

 

 Gebed om de Heilige Geest 

 

 Kinderen mogen naar de kindernevendienst 

 

 We zingen : ‘t  Is feest vandaag (lied 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. 

 

 2. Wij weten het nu zonneklaar: 

  al ging Hij van ons heen, 

  wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 

  wij zijn niet meer alleen. 

 

 3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 

  er is geen houden aan. 

  De woorden gaan van mond tot mond, 

  voor ieder te verstaan. 
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 4. De wonderen zijn om ons heen, 

  ze waaien op de wind. 

  't Is feest vandaag, voor iedereen: 

  een nieuwe tijd begint! 

 

 Lezing uit Exodus 20 : 1 – 17 uit Bijbel in Gewone Taal 

 Tien belangrijke regels 

 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. 

 Regels over het vereren van God 

Hij zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte 

weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.   

Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.  

 

Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de 

lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden 

vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik 

wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij 

ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. 

Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de 

vierde generatie. Maar als iemand mij liefheeft en zich aan 

mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed 

zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste 

generatie. 

 

Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als 

iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. 

 

Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen 

mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 

Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan 

mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je 

slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je 

werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, 

mogen niet werken. Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde 

gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op 
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de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik 

heb er een heilige dag van gemaakt. 

Regels over het omgaan met anderen 

Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven  

in het land dat ik je zal geven. 

Vermoord niemand. 

Ga niet vreemd. 

Steel niet. 

Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. 

Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis,  

zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn 

bezit.’ 

 

We zingen: Wie horen om te oren heeft (lied 320: 1 - 4) 

 

1. Wie oren om te horen heeft, 

 hore naar de wet die God hem geeft: 

 gij zult geen vreemde goden, 

 maar Mij alleen belijden voortaan. 

 Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

2. Bemint uw Heer te allen tijd, 

dient Hem met alles wat gij zijt, 

aanbidt Hem in uw daden. 

Dit is het eerste en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader. 

 

3. Biedt uw naaste de helpende hand, 

 spijzigt de armen in uw land, 

 een woning wilt hen geven. 

 Het tweede gebod is het eerste gelijk; 

 doet dit, en gij zult leven. 

 

4. De macht der liefde is zo groot, 

 geen water blust haar vuren uit, 

 wanneer zij is ontstoken. 

 Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 

 God heeft het tot ons gesproken. 
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 Lezing uit Handelingen 2 : 1- 11 

 

 We zingen: Kom Heilge Geest  (lied 680) 

 

 1. Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 

  daal neder waar Gij wordt verwacht. 

  Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

  van onze geest, verward en trots. 

 

 2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

  is alle denken, alle doen 

  zo leeg en woest, zo dood, als toen 

  Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

 3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

  uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

  geen leven, dan waar Gij het wekt 

  in een gemis dat naar U schreit. 

 

 4. Hoor, Heilge 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 Heilge Geest, wij zijn verblijd: 

  Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

  legt zelf dit lied ons in de mond,  

  ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

 Verkondiging 

 

 We zingen: De geest des Heren  (lied 686) 

 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. 
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 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. 

 

 3. De geest die ons bewoont 

  verzucht en smeekt naar God 

  dat Hij ons in de Zoon 

  doet opstaan uit de dood. 

  Opdat ons leven nooit 

  in weer en wind bezwijkt, 

  kom Schepper Geest, voltooi 

  wat Gij begonnen zijt. 

 

 

 Gebeden  afgesloten met  

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worde 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen 

 

 Collecten 1. Kerk in Actie Pinksterzendingswerk 2. Kerk  
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We zingen: Maak een vrolijk geluid  

 

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

of je thuis bent, of buiten op straat. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met de bel van je fiets op de maat. 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 

Doe je mee, want ook jij hoort erbij. 

Zing en fluit. Roep het uit. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

of je bruin bent, of sproetig of blond. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met je hand of je voet of je mond. 

Want een vrolijk geluid maakt je blij. 

Ben je ziek of gezond, kom erbij. 

Ook je stem is van Hem. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

of je thuis bent, of buiten op straat. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met de bel van je fiets op de maat. 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

dat Hij jubelt met jou en met mij. 

Zing en fluit. Roep het uit. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

 

 

  

  



11 
 

 Slotlied: Heer,  het licht van uw liefde (lied 289) 

 

 1.  Heer, het licht van uw liefde schittert,  

  schijnt in donkere diepten, schittert;  

  Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons  

  door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  

  Schijn op mij, schijn op mij.  

 

 Refrein: 

   Kom, Jezus, kom,  

  vul dit land met uw Vaders glorie;  

  blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  

  stroom, overstroom alle naties met uw genade.  

  Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.  

 

 2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,  

  uit de schaduw in uw nabijheid;  

  door uw Zoon mag ik staan in uw luister,  

  toets mij, test mij, verteer al mijn duister.  

  Schijn op mij, schijn op mij. Refrein  

 

 3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  

  en de weerglans op uw gezicht zien, -  

  zal ons leven voor anderen stralen,  

  het verhaal van uw liefde vertalen.  

  Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 

 

    

 

 Zegen – gezongen Amen 

 

 Uitgangscollecte Stichting Open Doors  
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