
Orde van de Pinksterviering op Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei 2020 
Adventskerk – Hoofdhof- Oosterkerk 

Voorgangers: ds. Hans Tissink en ds. Marijn Rohaan 
Ouderling/lector: Joke Hoekstra 

Organist: Gert de Jong 
M.m.v. zanggroepje Adventskerk, zanggroepje D-Vote 

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Marokko, jonge open kerk 
____  

 

Welkom namens de drie kerken   
 

Aanvangslied: Lied 670: 1, 2 en 3 
1   Kom Schepper God, o heilige Geest,  
     daal in de mensenharten neer,  
     zij zijn uw schepselen geweest,  
     herschep hen in genade, Heer.  

  

2   Uw naam is Trooster. Gij geleidt,  
     o goddelijk geschenk, ons voort,  
     o balsem die ons werd bereid,  
     o bron van vuur, o levend woord.  
  

3   Ontsteek een licht in ons verstand  
     en maak tot liefde ons hart bereid,  
     geleid met milde vaste hand  
     ons zwakke vlees in zekerheid.  

Bemoediging en groet  
Aansteken gemeentekaarsen 
Zingen: Lied 458a 

 

 
Kijken: filmpje van Pinkstervuur  
Gebed  
Kinderlied: ‘Vuur uit de hemel’ 
Bij de zondag     
Bijbellezing:  Handelingen 2: 1-4 (Bijbel in Gewone Taal) 

Johannes 14: 23-29 (Nieuwe Bijbelvertaling)  
Zingen: Lied 691    

 



 
 
2 De Geest van God is als een vuur, 

als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen.  

 
3 In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

 
Overdenking  
Zingen: Lied 695 (In wisselzang) Vers 1 allen 

 
2.  Vrouwen:  

Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind.  
 

3. Allen:  
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand.  
 

4. Mannen:  
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan.  

5. Allen:  
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht!   



Mededelingen   
 

Gebeden – stil gebed 
Voorbeden afgewisseld met gezongen ‘Veni sancte Spiritus’, (Lied 681) 

 

 
 
Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 

Gezongen Onze Vader (Lied 1006) 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen.  

 

Zegen   
Voorganger:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, zegene ons de grote naam. 
Allen:     met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorganger:  Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen 
Allen:     met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorganger:  Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven 
Allen:     met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorganger:  Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven 
Allen:     met vrede gegroet en gezegend met licht 
Voorgangers: Het licht van Gods ogen gaat over u op,  

de zon van zijn vrede als een nieuwe dag. 
Allen:       

 



 

Amen:   We are one in the spirit (Youth for Christ lied 188)  
 

1.    We are one in the Spirit, we are one in the Lord; 
     We are one in the Spirit, we are one in the Lord, 
     and we pray that all unity will one day be restored, 
Refrein: And they'll know we are Christians by our Love, by our Love, 
     Yes, they'll know we are Christians by our Love. 
 

2.     We will walk with each other, we will walk hand in hand; 
     We will walk with each other, we will walk hand in hand, 
     and together we'll spread the news that God is in the Land, 
Refrein:   And they'll know ……………… 
      

3.     We will work with each other, we will work side by side; 
     We will work with each other, we will work side by side, 
     and we'll guard human dignity and save human pride, 
Refrein: And they'll know ………………... 
 

4.     All praise tot he Father, from whom all things come, 
     and alle praise to Crist Jesus, his only Son, 

And all praise tot he Spirit, who makes u one. 
Refrein: And they'll know ………………….. 

 
Vertaling: 

1. We zijn één in de Geest, we zijn één in de Heer.  
We zijn één in de Geest, we zijn één in de Heer. 
En we bidden dat alle eenheid mag op een dag worden hersteld. 

Refrein:  En ze zullen weten dat we christenen zijn door onze liefde door onze liefde, 
 Ja, ze zullen weten dat we christenen zijn door onze liefde. 

 
2. We gaan met elkaar wandelen, we zullen hand in hand lopen.  

We gaan met elkaar wandelen, we zullen hand in hand lopen.  
En samen zullen we het nieuws verspreiden dat God in ons land is.  

Refrein: En ze zullen weten dat we christenen zijn …………. 
 

3.  We gaan met elkaar samenwerken, we zullen zij aan zij werken.  
We gaan met elkaar samenwerken, we zullen zij aan zij werken.  
En we zullen de menselijke waardigheid bewaken en menselijke trots redden. 

Refrein: En ze zullen weten dat we christenen zijn …………. 
 

4.   Alle lof voor de Vader van wie alle dingen komen.  
En alle lof voor Christus Jezus zijn enige zoon.  
En alle lof voor de Geest die ons één maakt. 

Refrein: En ze zullen weten dat we christenen zijn …………. 
_____ 

 
De kerkenraad wenst u een goede Pinksterdagen. 


