
Liturgie voor de eredienst op Eerste Pinksterdag  
- zondag 27 mei 2012 -  
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Welkomstwoord 
 
Zingen: Evang. Liedbundel 218 

Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen : Psalm 67: 1 

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
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opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ',  
zo, dat allerwegen   
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
Wetslezing uit Galaten 5: 13-26 
 
Zingen:  Gezang 237: 1, 2 en 6 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
   
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 

 
We bidden om de zegen van God  
 
Aandacht voor de kinderen – wat is Pinksteren? 
 
De kinderen kunnen naar de kindernevendienst 
 
We lezen uit de Bijbel: Handelingen 2: 1-13 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij el-
kaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een he-
vige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurton-
gen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,   
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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 vro-
me Joden, die afkomstig waren uit ieder 
volk op aarde. 6 Toen het geluid weer-
klonk, 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 Ga-
lileeërs 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 da-
den.’ 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.’  

 
Zingen:  Gezang 242: 1 en 2 

Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
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O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

 
Preek  - Pinksteren: vol van de Geest 

tekst: Handelingen 2: 4a – “en allen werden vervuld van de heilige 
Geest” 

 
Zingen : Evangelische Liedbundel 147: 1 en 3 

Heer', ik hoor van rijke zegen 
die Gij uitstort, keer op keer, 
Laat ook van die milde regen, 
droppe'len vallen op mij neer, 
Ook op mij, ook op mij, 
droppe'len vallen ook op mij. 
 
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden de ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door Uw kracht in mij! 

 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Uit liefde voor God mogen we onze gaven geven 
 
Zingen : Liedboek 477: 1 en 2 

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, 
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met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven / zal Hij ons geven, 
als wij herboren / Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
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 zonen zijn. Halleluja! 

 
Uitzending en zegen,  

waarbij we vooraf zingen:   
Evang. Liedbundel 501   

   
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam, 
In Jezus’ Naam geef ik jou 
Vrede van Hem, vrede van God. 
De vrede van God zij met jou. 
 
 Heilige Geest, heilige Geest, 
de heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
Zegen 
 
De collecte aan de uitgang is de Pinksterzendingscollecte 
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Fijn dat u en jij vanmorgen in de dienst aanwezig was. 
 
Wanneer u naar aanleiding van deze dienst wil doorpraten of 
anderszins een gesprek wil hebben, kunt u contact opnemen met 
ds. Karels, tel. 038-2000151; e-mail: mlwkarels@solcon.nl 
 
 
 
Vanavond zullen tijdens de avonddienst twee jonge mensen belij-
denis van hun geloof afleggen, in een dienst waarin ds. E.R. Veen 
hoopt voor te gaan, en die om 19.00 uur begint. 
 
Morgenochtend, om Tweede Pinksterdag, bent u en ben jij ook 
van harte welkom in de dienst die om 10.00 uur begint en waarin 
ds. B.J.D. van Vreeswijk hoopt voor te gaan. 
 
U en jij bent ook hier van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 
 

Gezegende Pinksterdagen toegewenst! 
 
 
 
 
 

 
De diensten van de hervormde 

gemeente zijn tijdens en na afloop 
van de dienst te beluisteren via de 

website van de gemeente, 
www.pknhattem.nl 

http://www.pknhattem.nl/

