
 

Orde voor de dienst op 1e Pinksterdag 2017 

in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest van de Geest 
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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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 Welkom 

 

 Zingen: Zomaar een dak (melodie lied 276)   (staande) 

  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. 

 

 Bemoediging en groet  

 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. 
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 Gebed om de Heilige Geest 

 

 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. 

 

 Lezing uit Handelingen 2: 1 - 13 

  De komst van de heilige Geest 

1 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. 

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 

ieder volk op aarde. 6 Toen 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. 7 Ze waren buiten zichzelf 

van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 

spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 

moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 

Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook 

Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, 

mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal 

spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk 

gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 

13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 

 L.: Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God  
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Zingen :  De Geest des Heren  (lied 686) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

Wat betekent Pinksteren voor u/voor jou? 

 

Over water, ijs en stoom 
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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! 

 

 

 

Overweging 
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 Zingen: 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! 

 

2. Wat kan ons schaden, 

 wat van U scheiden, 

 Liefde die ons hebt liefgehad? 

 Niets is ten kwade, 

 wat wij ook lijden, 

 Gij houdt ons bij de hand gevat. 

 Gij hebt de zege 

 voor ons verkregen, 

 Gij zult op aarde 

 de macht aanvaarden 

 en onze koning zijn. Halleluja! 

 Gij, onze Here, 

 doet triomferen 

 die naar U heten 

 en in U weten, 

 dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
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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 

 

  Inzameling van de gaven 

 

 1. Kerk in Actie  (pinksterzendingswerk) 

 2. Kerk 

 3. Kwartaalproject diaconie “Nieuw leven voor een oud huis” 

     (zie voor overmaken per bank blz. 12) 
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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 
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Twaalfde jaargang nr. 26                  Pinksteren                   zondag 4 juni 2017 

Liturgische kleur: rood 

 
Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Henk van Doornik Organist:  Jaap Haarman 

Lector: Henk Herbert 
 

Bloemengroet: De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van 
  de gemeente naar Mevr. J. Hansma-Plooy, Eikenlaan 51 
  App. 121 - Emtinckhof. 
 

Jarigen: Mevr. T. Leene-De Haan, Hallincklaan 30, zij wordt 05 juni 81 jaar. 
  

Agenda: zo. 11 juni, ds. H.M. Ploeger, Viering Maaltijd van de Heer (zittend) 
 
 
 

Collecten: U kunt uw gift voor het kwartaalproject ook per bank overmaken 
  NL48 RABO 0304695203 - t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Loosdrecht 
  Met vermelding: ‘kwartaalproject’ 
 
 
‘ 

 
 
 
 

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 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/

