
 

Orde voor de dienst op 1e Pinksterdag, 15 mei 2016 

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. 
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 Geest van God (lied 685) 

2. Als een moeder mij omhelzend, 

een omarming dag en nacht, 

zo voed jij me met je lichaam, 

vormt me door je zorg en kracht. 

 

3. Als een vader mij beschermend, 

breng je inzicht, harmonie 

en je zet me op je schouders 

zodat ik de wereld zie. 

 

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid 

voel ik liefde diep in mij. 

jij sterkt mij met jouw belofte, 

vrede, troost en rust geef jij. 

 

5. Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 

Leid mijn leven naar het wonder, 

Geest van liefde, sterk en trouw. 
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 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. 

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. 

  

 

 Welkom 

 

 Bemoediging en groet    (we gaan staan) 

 

 Zomaar een dak (lied 276) 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnengaan 

om recht voor God te staan. 



6 

 

 Drempelgebed 

 

  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 lied 281 : 1 

 

 Wij zoeken hier uw aangezicht. 

 God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 

 

  

 Glorialied : God in den hoog’ alleen zij eer (lied 302) 

 

 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 

 

 

 Lezing uit Genesis 8 : 6 – 12 uit de Bijbel in Gewone Taal 
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 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. 

 

 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. 

 

  

De Pinksterduif 

 

Kleine duif, waar kijk je naar? 

Ik kijk naar beneden, ik vlieg rond op zoek naar licht en ik hoop op vrede. 

Hier en daar gebeurt het al, zie ik goede dingen en dan voel ik me zo blij 

dat ik wel kan zingen. 

Dat is mooi, dat is goed, jij hebt de Pinksterduif ontmoet. Nu gaat er wat 

gebeuren, we zullen samen met elkaar de wereld mooier kleuren.  

Kleine duif, waar kijk je naar?  

Ik zie vuile straten, kind’ren zwerven zomaar rond, in de steek gelaten. 

Toch zie ik een beetje licht: mensen die wat geven, eten, aandacht en een 

huis, waar zo’n kind kan leven. 

Dat is mooi, dat is goed, jij hebt de Pinksterduif ontmoet. Nu gaat er wat 

gebeuren, we zullen samen met elkaar de wereld mooier kleuren. 

Kleine duif, waar kijk je naar?  

Ik zie zieke dieren, zoveel bossen omgehakt, rommel in rivieren. Toch zie 

ik dat mensen al voor de aarde zorgen en dat geeft een beetje hoop voor 

de dag van morgen. 

Dat is mooi, dat is goed, jij hebt de Pinksterduif ontmoet.  

Nu gaat er wat gebeuren, we zullen samen met elkaar de wereld mooier 

kleuren.  

Kleine duif, waar kijk je naar? 

Ik zie nare dingen. Mensen doen elkaar veel pijn, vechten, duwen, 

dwingen. Toch zie ik soms af en toe mensen vrede sluiten.  

Kind’ren spelen in een kring. Niemand staat er buiten. 
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Lezing uit Handelingen 2 : 1 - 11 

 

  

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. 

 

 4. De wonderen zijn om ons heen, 

  ze waaien op de wind. 

  't Is feest vandaag, voor iedereen: 

  een nieuwe tijd begint! 

  

Verkondiging 

  

 Zingen: Wij leven van de wind  (lied 687) 

 

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. 

 

3. Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zegt en zingt het voort, 

geeft uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Gebeden  met 368 g 

 
 

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 
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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 

 

 Collectes 

1.  Kerk in Actie, Pinksterzendingswerk – Rwanda 

2.  Kerk 

3.  Wycliffe, bijbelvertalers 
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 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 

  



12 

 

 

 

 

 

Elfde jaargang nr. 25                      Pinksteren                               Zondag 15 mei 2016 
Liturgische kleur: rood, kleur van vuur – verwijzend naar de Heilige Geest 

 
Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Piet van de Bunt Organist:  Johan Swart 

Lector: Geertje Schootstra 
 
Bloemengroet: De bloemengroet gaat deze week met een hartelijke groet van de 

gemeente naar Mevr. M.N. Olie-Schipper, Dorenwerdestraat 4  
 
Jarigen: Mevr. G. van Norden - Zwanenburg, Jasmijnlaan 21, 

 zij wordt 17 mei 82 jaar. 
 Dhr. W. Olie, Nootweg 25, hij wordt 18 mei 81 jaar. 
 Mevr. G. Bisschop, Jhr. Van Sypesteynlaan 43, 

 zij wordt 21 mei 83 jaar. 
 
Agenda: zondag 22 mei:  10.00 uur: Ds. Hillegonda Ploeger 
 zondag 22 mei:  11.15 uur: kindercatechese in De Magneet 

 

Zondag 10 april is er in de dienst verteld over vakantie-weken in 

het nieuwe Roosevelt huis.  

De stichting Doornroosje uit Doorn, die wij als diaconie 

ondersteunen, organiseert ook een week in deze zomer. Heeft u 

belangstelling? Neem dan contact op met één van de diakenen. 

 
 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  
Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

