
Zondagmorgen 31 mei 2020 1e pinksterdag 
 
Voorganger: Ds. L. van Wingerden  uit ‘s Hertogenbosch 
Pianist: Erwin van der Garde 
 
 
Samenzang: Liedboek 283: 1,2 en 4 
 
1. In de veelheid van geluiden 
 in het stormen van de tijd, 
 zoeken wij het zachte suizen 
 van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
 drinkend uit de ene bron, 
 bidden wij om nieuwe dromen, 
 richten wij ons naar de zon. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd. 
 Vat ons samen in de stralen 
 van uw goedertierenheid. 
 
Votum en Groet 
 
Samenzang: Psalm 98: 1 en 2 
1 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 



2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Wetslezing 
 
Samenzang: Psalm 119: 3 en 6 (nieuwe berijming) 
 
3 
U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 
6. 
O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden 
missen. 

 

Gebed 
 
Schriftlezing:  Johannes 14 vers 15 -26 
                          Handelingen 2 vers 1-13 



Samenzang: Weerklank 201: 1,2,4 en 6 
 

1 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons 
neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
2 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
4 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
6 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan 
 
Verkondiging  
 
Samenzang: Weerklank 208 
 
1 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 



waar knieen zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Dankgebed, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het 
Onze Vader 
 
Samenzang: Weerklank 423 
 
1 
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 



hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2 
Die eeuwig rijke God 
mog’ ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen 
  
  
 


