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Amersfoort, Adventkerk 
21 mei 1989, n.m. 31e dag van de Omer 
Schriftlezingen: Handelingen der Apostelen 2: 5-11 en 10: 44-48 | Psalmen 67 | SV | OB 
Van Pinksteren naar Pasen 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 141: 1 en 2 

1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2 Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 76: 1 en 2 

1 God is bekend bij Judas stam, 
Waar Hij Zijn hogen zetel nam; 
Zijn Naam is groot in Israel; 
In Salem staat op Zijn bevel 
De hutte van dien Hemelkoning; 
Op Sion is Zijn heilge woning. 
 
2 Daar heeft de vijand boog en schild 
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En vuurge pijlen op verspild. 
God brak het zwaard, bedwong den krijg. 
Dat vrij het roofgebergte zwijg'. 
Uw roem, o groot en heerlijk Wezen, 
Is tot veel hoger top gerezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 60: 7 

7 Geef Gij ons hulp in tegenheen, 
Bij U is raad, bij U alleen; 
't Is vruchtloos, waar men zich mee vleit, 
Want 's mensen heil is ijdelheid. 
Wij zullen dappre heldendaan 
In God verrichten; hoe 't moog' gaan; 
Hij, die van ons wordt aangebeden, 
Zal onze weerpartij vertreden. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Handelingen der Apostelen 2: 5-11 

5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke 
dergenen, die onder den hemel zijn. 
6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een 
iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 
7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle 
dezen, die daar spreken, Galileërs? 
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? 
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en 
Cappadocië, Pontus en Azië. 
10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en 
uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. 

 
2e lezing Handelingen der Apostelen 10: 44-48 

44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord 
hoorden. 
45 En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, 
ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. 
46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen 
antwoordde Petrus: 
47 Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den 
Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? 
48 En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij 
hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. 
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3e lezing Psalmen 67 
1 Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. 
2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 
3 Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil. 
4 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. 
5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in 
rechtmatigheid; en de natiën op de aarde die zult Gij leiden. Sela. 
6 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. 
7 De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen. 
8 God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen. 

 
Zingen Psalm 67: 1, 2 

1 D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig, 
Ons lichten en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen, 
Zich aan Uwe wegen, 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
 
2 De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaam. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 67: 3 

3 De volken zullen, Heer', U loven; 
O Heer', U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 
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Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 72: 3 en 4 

3 Zij zullen U eerbiedig vrezen, 
Zolang er zon of maan 
Bij 't nageslacht ten licht zal wezen, 
En op- en ondergaan. 
Hij zal gelijk zijn aan den regen, 
Die daalt op 't late gras; 
Aan droppels, die met milden zegen 
Besproeien 't veldgewas. 
 
4 't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
Daar twist en wrok verdwijnt, 
Zal alles door den vrede bloeien, 
Totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
Zover men volkren kent; 
Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
Tot aan des aardrijks end. 

 
Zegen 


