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Heerde 
22 mei 1988 1e Pinksterdag de 50e dag na Pasen 
Schriftlezingen: Exodus | Deuteronomium 16: 9-12 | Johannes 14: 23-29 | Handelingen der 
Apostelen 2: 1-11 | NBG51 | LB’73 
Tekst Handelingen der Apostelen 1: 11 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
Medewerking wordt verleend door Mevr. Koele, sopraan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Gezang 239 

1 Kom Schepper God, o Heilge 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. 
 
4 Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 
 
5 Weer van ons 's vijands list en nijd, 
en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt. 
 
6 Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 
 
7 Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
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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 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 68: 3 en 4 

3 O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 
4 God gaf zijn woord, roert nu de trom, 
reidanst, gij vrouwen, roept alom, 
dit is de blijde mare: 
veldheren vluchten voor Hem uit, 
in vrouwenhanden valt de buit 
van boze legerscharen. 
Deelt gij niet mee in overvloed? 
Zilveren vleugels, gouden gloed, 
een vlucht van witte duiven, 
zij dekken als de sneeuw het veld. 
De Heer staat op, Hij is een held 
die legers doet verstuiven. 
 

Smeekgebed 
 
Zingen Gezang 254: 1 
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1 God in den hoog' alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Exodus 20: 1-21 

1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit 
het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, 
noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult 
u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, 
die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het 
vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen 
die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 
7 Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet 
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. 
8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
10 maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij 
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw 
vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de Here de 
hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; 
daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die. 
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, 
uw God, u geven zal. 
13 Gij zult niet doodslaan. 
14 Gij zult niet echtbreken. 
15 Gij zult niet stelen. 
16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw 
naaste is. 
Israël vreest voor de verschijning des Heren 
18 En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van 
de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. 
19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet 
met ons, opdat wij niet sterven. 20 Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is 
gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet 
zondigt. 
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21 Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God 
was. 

Zingen Psalm 67: 1 
1 God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
2e lezing Deuteronomium 16, 9-12 

9 Zeven weken zult gij tellen: van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen 
wordt, zult gij zeven weken beginnen te tellen. 10 Dan zult gij het feest der weken vieren ter 
ere van de Here, uw God, naar de mate van de gaven, die gij vrijwillig geven zult, naar dat 
de Here, uw God, u gezegend heeft; 11 gij zult u verheugen voor het aangezicht van de 
Here, uw God, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de 
Leviet, die binnen uw poorten woont, en met de vreemdeling, de wees en de weduwe, die 
in uw midden zijn, op de plaats die de Here, uw God, verkiezen zal om zijn naam daar te 
doen wonen. 12 Gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte en gij zult 
deze inzettingen naarstig onderhouden. 

 
Zingen Psalm 67: 2 

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, hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
3e lezing Johannes 14, 23-29 

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 
24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van 
Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. 
25 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; 26 maar de Trooster, de heilige 
Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al 
wat Ik u gezegd heb. 
27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw 
hart worde niet ontroerd of versaagd. 28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga 
heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader 
ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij 
geloven moogt, wanneer het geschiedt.  

 
Zingen Psalm 67: 3 
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3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
4e lezing Handelingen der Apostelen 2: 1-11 

1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit 
de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij 
gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, 
en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en 
begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 
5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de 
hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want 
een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering 
zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan 
een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners 
van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods 
spreken.  

 
Zingen Gezang 247 

1 De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt een wat is verdeeld. 
 
2 Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3 De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 6 van 7 

Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
Verkondiging  
 
Sopraan zingt: Gezang 250 

1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 
5 O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 
Belijdenis met de woorden van Paulus 1 Corinthiers 8: 5-6 

5 Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde – en werkelijk 
zijn er goden in menigte en heren in menigte – 6 voor ons nochtans is er maar één God, de 
Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle 
dingen zijn, en wij door Hem. 

 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansen de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gave 
 
Zingen Gezang 21: 1 en 7 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
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7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Zegen 


