
PROTESTANTSE GEMEENTE TE DINXPERLO 
 
 

ORDE VAN DIENST 

OP  EERSTE  PINKSTERDAG 

9 JUNI 2019 

IN DE DORPSKERK 

 

I N T R E D E  

WELKOM             door de ouderling van dienst 

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN   door de beide zondagskinderen 

De cantorij zingt ‘Spirit of God’  

Vertaling: 
Geest van God, daal af naar mijn hart. 
Wen het af van de aarde; beweeg met de hartslag mee. 
Verlaag u tot mijn zwakheid, machtig als U bent. 
En zorg dat ik U liefheb zoals ik lief zou moeten hebben. 
 

Ik vraag niet om een droom, om de vervoering van een profeet. 
Niet om het plotseling verscheuren van de sluier van klei. 
Niet om een engel die op bezoek komt, een hemel die opengaat. 
Maar haal de duisternis weg uit mijn ziel.  
 

Leer mij U lief te hebben zoals uw engelen dat doen. 
Een heilige passie die mijn hele lichaam vult.  
De doop van de duif die uit de hemel neerdaalt. 
Mijn hart een altaar en uw liefde de vlam. 
 
BEMOEDIGING 
 

lector: Onze hulp is in de naam van de HEER 
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
DREMPELGEBED    door de lector 
 

 

ZINGEN Lied 672 : 1, 2, 7 
 

 

GROET 

voorganger: Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus onze HEER. 
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GEBED OM ONTFERMING 

DIRECT AANSLUITEND ZINGEN WE ALS LOFLIED  Lied 683 

DE KINDEREN VAN DE BASISSCHOOLLEEFTIJD GAAN NAAR DE KINDERNEVENDIENST 
 
 

GEBED VAN DE ZONDAG 

D E  H E I L I G E  S C H R I F T  

SCHRIFTLEZING :   Joël 3 : 1 – 5 

 
SCHRIFTZANG VOOR PINKSTEREN 

voor cantorij, gemeente, piano, orgel en voorganger 
(samenstelling en compositie Elske te Lindert) 
 

SAMENZANG :  Lied 688 : 1         (1x door cantorij, 1x door allen) 

 
 

[Handelingen 2: 1 – 16] 

VOORGANGER: 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis 
waar ze zich bevonden geheel vulde. 
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten, 
en allen werden vervuld van de heilige Geest  
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,  
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
 

 

SAMENZANG :  Lied 688 : 2         (1x door cantorij, 1x door allen) 

CANTORIJ: 
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder 
volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in 
zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden:  
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VOORGANGER: 
 ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen 
allemaal in onze eigen moedertaal horen?’ 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia. Frygië, Pamfylië, Egypte, Cyrene. 
Libië, en Joden uit Rome, proselieten en mensen uit Kreta en Arabië – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar:  
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  
Maar sommigen zeiden spottend:  
 ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen,  
verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, 
luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 
Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na 
zonsopgang. 
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 
 
CANTORIJ: 
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen 
dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal 
ik in die tijd mijn geest uitgieten. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en 
op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis 
en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en 
ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept 
ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de 
HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.  
(Joël 3: 1- 5) 
 

SAMENZANG :  Lied 688 : 3, 4   Cantorij : 3 Allen : 4  
 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: L ied  685   cantorij : 1, 2, 3   allen : 4, 5 
 

G E B E D E N  E N  G A V E N  
 

 

GEDACHTENIS  VAN OVERLEDENE(N) 

Afkondiging van overlijden 
We zingen als gedachtenislied lied 904 : 1 
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GEBEDEN 

DANKZEGGING – VOORBEDE - STIL GEBED 
GEZAMENLIJK ‘ONZE VADER’ 
 

AFKONDIGINGEN 
 

DE KINDEREN KOMEN TERUG UIT DE KINDERNEVENDIENST. 
 

ZIJ DIE EEN KIND BIJ DE OPPASDIENST HEBBEN KUNNEN DIT NU OPHALEN OM STRAKS MEE DE 
ZEGEN TE ONTVANGEN 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
VOOR HET WERK VAN KERKINACTIE/ZENDING 
 
TIJDENS DE INZAMELING ZINGT DE CANTORIJ 
‘LOOK AT THE WORLD’ VAN JOHN RUTTER 
 

Samenvatting van de Engelse tekst 

Kijk eens naar de wereld 
en verwonder je over alle schoonheid. 
Laten we God prijzen, de God die alles schiep 
en geef ons een dankbaar hart, 
zodat we oog krijgen voor al het moois. 
 
p 

Z E N D I N G  E N  Z E G E N  
WE ZINGEN STAANDE ALS SLOTLIED  LIED 657 
ZEGEN 

die de gemeente beantwoordt 
met een gezongen ‘Amen’ (1x) 

 

BIJ DE UITGANG VAN DE KERK WORDT UW GAVE GEVRAAGD VOOR HET 
PLAATSELIJK KERKENWERK. 
 
 

DE KERKENRAAD WENST U GEZEGENDE PINKSTERDAGEN 
 
 

 
 


