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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

PINKSTEREN – ZONDAG 31 MEI 2020 

 

M.M.V. DE SWEACHERS 

 

 

ORGEL: ‘NUN BITTEN WIR DEN HEILIGEN GEIST‘ (BUXTEHUDE) 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN: LB 250: 1, 2, 3, 4 EN 5 

1 Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

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, Heil’ge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het Woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 

5 O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

ZINGEN: KLEIN GLORIA 

Ere zij de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

ZINGEN: ELB 150: 1 en 2 

1 Ruis, o Godsstroom der genade, 
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in gemeent’ en huis en hart! 

Laat in U gezond zich baden, 

wat gebogen gaat door smart! 

Stroom, o Heil’ge Geest, terneder, 

op het uitgedroogde land; 

en de bloemen bloeien weder, 

haast verwelkt door zonnebrand. 

 

2 Laat het uit Gods hemel stromen 

in de kerken overal! 

Van Uw nederdaling dromen 

moede harten zonder tal. 

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 

kracht, die zielen opwaarts tilt, 

brengt Uw ruisen, die ‘t verlangen 

als een heilig lied doortilt. 

door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 

LEZEN VAN DE TIEN GEBODEN 

 

ZINGEN: ELB 147: 1, 3 en 5  

1 Heer! Ik hoor van rijke zegen, 

die Gij uitstort keer op keer; 

laat ook van die milde regen 

dropp’len vallen op mij neer; 

ook op mij, ook op mij, 

dropp'len vallen ook op mij. 

 

3 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! 

 

5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 

bloed van Jezus, rijk en vrij, 

Gods genade, sterk en machtig, 

O, verheerlijk U in mij. 

Ook in mij, ook in mij, 

O, verheerlijk U in mij. 

 

GEBED 

 

1E LEZING: HANDELINGEN 2: 1 T/M 4 HSV 

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 

bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
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windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden 

tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

 

ZINGEN: LB 249: 1, 2 EN 3 

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. 

 

2E LEZING: HANDELINGEN 2: 22 T/M 24 EN 2: 37 T/M 42 HSV 

Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een 

Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en 

tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 

deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de 

voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de 

handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft 

Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat 

het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.  

 

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen 

Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En 

Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van 
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de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en 

voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En 

met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan 

met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn 

woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend 

zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer 

van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. 

 

ZINGEN: PSALM 87: 1, 2, 3 EN 4 

1 Op Sions berg sticht God Zijn heilge stede. 

Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof. 

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  

door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

2 Rahab en Babel zullen u behoren. 

Ja, volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  

en ieder land erkent Hem als de Heer. 

O moederstad, uit u is elk geboren! 

 

3 God zal hen Zelf bevestigen en schragen 

en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen als bij Isrel ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kindren dragen. 

 

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cimbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: “In U zijn al onze fonteinen”. 

 

VERKONDIGING OVER HANDELINGEN 2: 39 

 

ZINGEN: ELB 218: 1, 2 EN 3 

1 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. 

 

2 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  
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omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen  

die door mensen zijn gemaakt. 

 

3 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! 

 

LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 

 

ZINGEN: LB 257: 1  

1 Halleluja, eeuwig dank en ere,  

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,  

word’ op aard’ en in de hemel, Here,  

voor Uw liefd’ U toegebracht!  

Vader, sla ons steeds in liefde gade;  

Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;  

Uw gemeenschap, Geest van God,  

amen, zij ons eeuwig lot! 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

ZINGEN: LB 477: 1 EN 2 

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, 
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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 kinderen zijn. Halleluja!  

 

ZEGEN 

 

ZINGEN: LB 456: 3 

3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer,  

amen, God, Uw naam ter eer! 

 

 


