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Nijkerk, Grote Kerk 
Zondag 19 mei 2013 | 9.30 uur | 1e Pinksterdag |  
Schriftlezing, Genesis 11: 1-9 | Handelingen der Apostelen 2: 1-11 | HSV | Psalmen en Gezangen 
uit de OB | Bundel van Johan de Heer 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Voor de dienst worden er liederen gezongen, dat zijn: 
 
Gezang 78: 1 en 2 

1 Daal Schepper, Heil'ge Geest, daal af! 
Uw adem, die ons 't aanzijn gaf, 
vervull' met bovenaardse kracht 
het schepsel, dat uw zegen wacht. 
 
2 Gij zijt de Trooster, die ons leidt, 
de gave, die ons God bereidt, 
de bron, waaruit het leven vloeit, 
het vuur, dat heel ons hart doorgloeit. 

 
Uit de bundel van Johan de Heer: 699 

Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 
Blijf in mijn vrede, blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd. 

 
Gezang 228  

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
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tot uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde bied'. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets daarvan behoud'. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat, o Heer, uw Geest er woon'. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t' allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
Uit de bundel van Johan de Heer 960 

Roept uit aan alle stranden, 
Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord! (2x) 

 
De doven moeten horen, 
De onkundigen verstaan, 
Den blinden ’t heillicht gloren, 
De kreuplen leeren gaan; (2x) 

 
Roept uit den Heer der Heren, 
Als aller volken vriend! 
De volken moeten leren 
Wat hun tot vrede dient. (2x) 

 
Welkom &Mededelingen 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
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Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

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

 
Op deze 1e pinksterdag 2013… 
 
Zingen Psalm 118: 12 en 13 

12 Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
13 Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN Naam; 
Wij zeegnen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaam. 
De HEER' is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar. 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

 
Wij horen in eerbied de 10 woorden en we beginnen al bij: Exodus 19: 16 
 
Zingen Psalm 119: 80 

Ai, zie, o HEER', dat ik Uw wet bemin; 
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten. 
Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin; 
Uw recht heeft nooit verandering te wachten; 
Dies houd ik dat met een verblijden zin; 
Leer door Uw Geest mij dat gestaag betrachten. 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
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O.T. Genesis 11: 1-9 
1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 
2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. 
Daar gingen zij wonen. 
3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de 
kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 
4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de 
hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde 
verspreid! 
5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het 
bouwen waren, 
6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij 
gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 
7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars 
taal zullen begrijpen. 
8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van 
de stad. 
9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, 
en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. 
 
Evangeliën 
Handelingen der Apostelen 2: 1-11 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde 
heel het huis waar zij zaten. 
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals 
de Geest hun gaf uit te spreken. 
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel 
zijn. 
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde 
hen in zijn eigen taal spreken. 
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het 
niet allen Galileeërs die daar spreken? 
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 
9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, 
Pontus en Asia, 
10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier 
verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 
 
Zingen Psalm 139 

4 Waar zou ik Uwen Geest ontvlien? 
Waar zou m', o HEER', Uw oog niet zien? 
Al voer ik op naar 's hemels trans, 
Daar zijt Gij, daar vertoont g' uw glans; 
Al daald' ik zelfs ter helle neder, 
Daar vond ik ook Uw aanschijn weder. 
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5 Al nam ik van den dageraad 
De vleugelen des lichts te baat; 
Al waar' aan 't uiterste der zee 
De plaats van mijne legerstee; 
Daar zoud' ook Uwe hand mij leiden, 
Uw rechterhand niet van mij scheiden. 
 
6 Indien ik zeg: "De donkerheid 
Bedekt mij voor Uw majesteit", 
Dan is de nacht een helder licht, 
Dat mij ontdekt aan Uw gezicht. 
Voor U, o HEER', is 't aaklig duister 
Den dag gelijk in glans en luister. 

 
Preek / verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 85: 4 

4 Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven bien. 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 150 

1 Looft God, looft zijn Naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 
2 Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
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Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 
 
3 Looft God naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel, 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER', elk moet Hem eren; 
Al wat geest en adem heeft, 
Looft den HEER', die eeuwig leeft, 
Looft verheugd den HEER' der heren. 

 
Zegen 


