
Pinksteren 2021 

Voorganger: ds. Ada Endeveld 

Organist: Jan Stronks 
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VOORBEREIDING 

Welkom Ouderling 

Orgelspel: Psalm 104: 1, 3 

1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. 

Bekleed is Hij met majesteit en pracht, 

het licht heeft Hij als een mantel omgeslagen, 

Hij maakt de wolken tot zijn zegenwagen. 

Hij die de hemel uitspant als een tent, 

Hij bouwt zijn zalen in het firmament. 

Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, 

storm zendt hij uit, door vuur wordt hij omgeven. 

 

3. Uw bronnen zenden beken in het dal,  

zij storten neer als steile waterval, 

verbreden zich tot rustige rivieren. 

Van alle kant verzaam-len zich de dieren. 

Zij komen langzaam nader uit het bos, 

woudezels stappen op het zachte mos  

het water tegemoet om er te drinken. 

Vogels doen overal hun lied weerklinken. 

 

Stil Gebed 

Bemoediging en Groet 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt 

heeft,  

Allen: In Eeuwigheid blijft Hij ons trouw en nooit laat Hij los wat Hij begon. 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze heer, Jezus 

Christus en van de heilige Geest. Amen 

 

Thema van de viering: Een nieuwe lente en een nieuw geluid.  

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, 

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 

In een oud stadje, langs de watergracht - 



 

Kyriegebed 

Muziek: Gloria: “Zoekend naar licht” 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Aansteken Pinkstervuur 

Ondertussen orgelspel lied 360: 1,2,3 

 

Lezing Oude Testament: Genesis 11: 1- 9 

111Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in 

oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar 

vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen 

en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en 

aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot 

in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de 

hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de 

stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze 

spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog 

maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun 

bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen 

teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8De HEER verspreidde hen 

van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het 

dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op 

de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de 

hele aarde. 

 

Orgelspel: Lied 419: 1,3  

1. Wonen overal nergens thuis, 

aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 

Vallende sterren, de schim van de maan, 

mensen die opstaan en leven gaan, 

mensen veel geluk 

 

3. Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vadershuis 

stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan 

mensen veel geluk. 

 

 

 



Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-8 en 12-24 

21En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2En eensklaps 

kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het 

gehele huis, waar zij gezeten waren; 3en er vertoonden zich aan hen tongen als 

van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4en zij werden 

allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, 

zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 
5Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken 

onder de hemel; 6en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en 

verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7En buiten 

zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, 

Galileeërs? 8En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij 

geboren zijn?  

… 
 12En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij 

zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13Maar anderen zeiden 

spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! 
14Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: 

Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt 

mijn woorden ter ore. 15Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij 

veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; 16maar dit is het, waarvan 

gesproken is door de profeet Joël: 17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, 

dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; 

en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, 

en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: 
18ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden 

zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 
19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven 

en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. 
20De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 

doorluchtige dag des Heren komt.21En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren 

aanroept, behouden zal worden. 
22Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van 

Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem 

in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 23deze, naar de bepaalde raad en 

voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen 

aan het kruis genageld en gedood. 24God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij 

verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem 

werd vastgehouden. 

 

Muziek: Geest van hierboven 

 

Overweging 



Orgelspel: `De heilige Stad` 

Terwijl ‘k eens lag te slapen, 

kreeg ik een schone droom. 

Ik was in ’t oud Jeruzalem, 

‘k stond aan de Tempelzoom. 

Ik hoorde kind’ren zingen, 

een lied vol blijde klank. 

En ’t was als paarden engelen, 

zich juichend aan hun zang. 

En ’t was als paarden engelen, 

zich juichend aan hun zang. 

 

Jeruzalem, Jeruzalem, 

zing uwe vorst ter eer, 

’t hosanna in de hoge, 

’t hosanna voor uw Heer. 

 

En verder zag ‘k een ander beeld, 

doch nu vol heerlijkheid, 

een stad die als een bruid versierd, 

haar koning wachtend beidt. 

‘k Zag straten van het zuiverst goud, 

door d’ open paar’len poort, 

miljoenen gingen uit en in, 

geen wanklank werd gehoord. 

Maar onder harp en cymbelspel, 

juicht mens en eng’lenstem, 

tot eer van God en van het Lam, 

in ’t nieuw Jeruzalem. 

Tot eer van God en van het Lam, 

in ’t nieuw Jeruzalem. 

 

Jeruzalem, Jeruzalem, 

nu is voorbij uw strijd. 

Hosanna in de hoge, 

hosanna in eeuwigheid. 

Hosanna in de hoge, 

hosanna in eeuwigheid. 

 

 



GEBEDEN EN ZEGEN 

Dank en Voorbeden 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Muziek: Slotlied 687 Wij leven van de wind 

 

Zegen 

Voorganger: Het ga je goed. Moge wat op je weg komt  

jou tot zegen zijn: de vreugde van de ontmoeting, 

de pijn van de ontbering, de tijd van de verwachting, 

het genot van de volheid, de kaalte van het gemis 

 

Allen:  Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken, 

dat je handen open zijn en opbouwen, 

dat je luistert tot in het zwijgen, 

dat je woorden oprecht zijn 

en dat je in hart en nieren bewogen bent 

om de mens op je weg. 

 

Voorganger:  Ga je weg met de zegen van God  

De Here zegene u en behoede u, de Here  doe zijn aangezicht over u lichten en zij 

u genadig De Here verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. 

Allen: Amen 

 

Orgelspel: Lied 418: 1,2 

1. God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven, 

zijn wij in u één, samen op uw wegen  

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen, Heer uw zegen dragen 

Zegen draagt ons heen, aar wie vrede vragen 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen 

horen helpen helen,-vruchtbaar in de Heer 

 

 

 

 


