
 
 

 
 

Orde van dienst voor zondag 9 juni, 
Pinksteren 
 
Voorganger: ds. Jaap van der Windt 
Organist: Rinze Leeverink 
Voorlezer: Pieter Dijkstra 
Beamer: Froukje Siderius 
 
Thema: Wij een kerk, zij een kerk… 
 
 Liederen aan het begin van de dienst (9.30 uur):  

Opwekking 334 en zingen: NL 695 
 Welkom door een lid van de kerkenraad 
 Intochtslied: Psalm 66: 1, 3 
 Stil gebed 
 Bemoediging en groet 
 Klein Gloria  
 Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 
 Gebed van verootmoediging 

 Zingen: Opwekking 807 
 Gesprek met de kinderen + 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24 
 Zingen: NL 686: 1, 2 
 Schriftlezing: Handelingen 2: 37-42 
 Zingen: NL 672: 1, 2, 7 
 Verkondiging 
 Zingen: Opwekking 404: Wij gaan op weg 
 Pastorale mededelingen  
 Dankgebed en voorbeden 
 Collecten 
 Moment van het openen van de deuren 
 Slotlied: NL 687: 1, 3  
 Zegen  
 
 
 
Lezingen: Handelingen 2 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 
3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken 
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren 
uit ieder volk op aarde. 6Toen 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. 7Ze 
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 
allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen 
allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en 
Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 
mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en 
Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 
grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar 
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 



Toespraak van Petrus 
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere 
apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en 
inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter 
harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is 
immers pas het derde uur na zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is 
aangekondigd door de profeet Joël: 
17“Aan het einde der tijden, zegt God, 
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 
18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 
zodat ze zullen profeteren. 
19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven 
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 
20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed 
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 
22Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door 
God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de 
wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen 
onder u heeft verricht. 23Deze Jezus, die overeenkomstig Gods 
bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten 
kruisigen en doden. 24God heeft hem echter tot leven gewekt en de 
last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht 
over hem niet behouden.  

 
(…) 
 

37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan 
Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 
38Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u 
dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen 
voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 
39want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor 
allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 
40Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een 
dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u 
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 
 
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die 
dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 

42Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden 
met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich 
aan het gebed. 
 
 
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw. 334) 

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord  
Dat het licht overwint. 
 
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralend licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 
 

 



Opwekking 807 – God van licht 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
(Refrein) 

 

Opwekking 404 - Wij gaan op weg 
 

Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt,  
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x) 
 
 
Sjavoeot, Hebreeuws: שבועות, is het joodse Wekenfeest dat 
zeven weken na Pesach wordt gevierd. 
Oorspronkelijk was het het feest waarop de 'eerstelingen' 
van de oogst (datgene wat het eerst wordt geoogst) aan God 
werden geofferd (Sjavoeot is van oorsprong een oogstfeest), 
maar later werd dat de herdenking van het verkrijgen van de 
Thora (de wet, met name de Tien Geboden) op de Sinaïberg; 
dit wordt Matan Tora (geven van de Thora) genoemd. 


