
 

  Orde  voor de dienst op 1e Pinksterdag 2019   

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

  

 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. 

  

 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. 
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 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 loven U, o God, belijden U als Heer (lied 412) 

 

 1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

  Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

  U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 

  onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

  Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

  wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 

 

 3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

  Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

  Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 

  ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 

  U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

  U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
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 Welkom – moment van stilte 

 

  

  

 Zingen: Zomaar een dak (lied 276) 

 

1. 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 

      (we gaan zitten) 

 

Drempelgebed 

 

  2. 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.   

 

  

Gebed om ontferming met lied 281 : 1 

 

 Wij zoeken hier uw aangezicht. 

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

  

 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. 
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 Lezing uit Genesis 8 : 6 – 12  

 

Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat 

hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. 

Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog 

was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water 

verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje 

vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij 

hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog 

water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer 

bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de 

duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem 

terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist 

Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer 

wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals 

los. Ze kwam niet meer bij hem terug.  

 

 Zingen :  De Geest des Heren  (lied 686) 
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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. 

 

Lezing uit Handelingen 2 : 1 - 11 

  

 De komst van de heilige Geest 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen 

bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als 

van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 

bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort 

vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op 

ieder van hen neerzetten, 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. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 

waren uit ieder volk op aarde. 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. Ze waren buiten zichzelf van 

verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die 

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

eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, 

inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen 

uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de 

omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die 
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zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen 

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

spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van 

hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit 

toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze 

zullen wel dronken zijn.’ 

 

 v: Zo spreekt de Heer             allen: Wij danken God 

 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. 

  

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. 
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 Verkondiging 

  

 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 die in de hemelen zijt, 

 uw naam worde geheiligd; 

 uw Koninkrijk kome; 

 uw wil geschiede, 

 gelijk in de hemel als ook op de aarde. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood; 

 en vergeef ons onze schulden, 

 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

 en leid ons niet in verzoeking, 

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 tot in eeuwigheid.   Amen. 

 

  Inzameling van de gaven 

 

1. Kerk in Actie – Bijbelverspreiding in China 

2. Kerk 

3. Compassion  
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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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Veertiende jaargang nr 27       zondag 9 juni 2019 - Pinksteren      kleur rood     

 

Voorganger:                         Ds Hillegonda Ploeger 

 

Ouderling van dienst:  Thea vd Bunt 

Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  gemeenteleden 

Organist:   Anne Duyf 

Lector:   Thea van de Bunt 

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet  van de gemeente naar: 

Mw. T van Doornik, Pr. Beatrixstraat 8 

  

                                     

Agenda: zo. 16 juni  10.00 uur, E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam  

 

 

 

 

 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur.  

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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