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Orde van dienst zondagmorgen 5 juni 2022 - Pinksteren 
Maurits Mandemakers, Ilse Mandemakers-Aantjes, Madelief Murck en Danielle Rodenburg doen 
belijdenis van het geloof 
 
 

 
Pinksteren, Jan Kooistra 

 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Kom laat ons deze dag, NLB 672: 1, 2 en 6 
 
Stilte  
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
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Zingen: Breng ons samen  
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 
Luisterlied: You say, Lauren Daigle – Madelief en Dirk 
 

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am because I need to know 
 
Ooh oh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe, oh I believe  
What You say of me  
I believe 
 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity 
 
Ooh oh 
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You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me  
Oh, I believe 
 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You'll have every failure God, You'll have every victory 
 
Ooh oh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe, oh I believe  
What You say of me  
I believe 
 
Oh I believe, oh 
Yes I believe, oh 
What You say of me 
Oh I believe 

 
 
Gebed  
 
 
Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede, ELB 461  
 

Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
1. 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen 
en echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
 
Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
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2. 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet, 
Hij wil je steeds weer leren 
om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
 
Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
3. 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt, 
dan zul je pas gaan merken, 
dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
 
Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 

Kindermoment 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Zingen: Heer, raak mij aan met uw adem, NLB 695: 1 t/m 5 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13  
 
Zingen: O God, de wond’ren die Gij deed, Psalm 68: 3 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel -  Scott 
 
Zingen: De kracht van uw liefde 
 

Heer ik kom tot U 
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U 
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Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 
 

Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
 

En Heer, leer mij U wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde 
 

Houd mij vast 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 
 

Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 
 

Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 

 
BELIJDENIS 
 
Onderwijzing 
 
Presentatie 
 
Geloofsleerlingen gaan staan 
 

Vraag:   Verlang je je doop te beamen en je geloof te belijden? 
Antwoord:  Ja, dat verlang ik.  
 

Geloofsleerlingen gaan zitten 
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Getuigenis 
 
Luisterlied: Vreugde van mijn hart – Madelief en Dirk 

 
Ziet U mijn rusteloze hart 
dat naar U vraagt, op antwoord wacht? 
Luister o Heer, waar moet ik heen? 
Ik heb U nodig, U alleen. 
  
Geef mij het levend water, Heer. 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer. 
Houd mij met beide handen vast 
en troost mijn rusteloze hart. 
  
Jezus, laat uw aanwezigheid 
mijn diepste vreugde zijn. 
U die mij naar het water leidt; 
een bron in de woestijn. 
  
Vrede vervult mijn hart. 
Liefde stroomt bij mij binnen. 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. 
U, de vreugde van mijn hart. 
  
Water dat opwelt uit een bron; 
de plaats waar ik U tegenkom. 
Water dat sprankelt en dat leeft: 
het nieuwe leven door de Geest. 
 
Jezus, laat uw aanwezigheid 
mijn diepste vreugde zijn. 
U die mij naar het water leidt; 
een bron in de woestijn. 
 
Vrede vervult mijn hart. 
Liefde stroomt bij mij binnen. 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. 
U, de vreugde van mijn hart. 

 
Belijdenis: afwending en toewending 
 
Allen staan 

 
Jullie die vandaag je doop wilt beamen, 
en u allen die uw doop wilt gedenken: 
 
Wil je je afwenden van alle kwaad, 
van alles wat tegen Gods wil ingaat? 
En wil je je toewenden naar Christus 
en naar zijn Rijk dat komt? 
 
Ja, dat wil ik. 
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Geloof je in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde? 
 
Ja, ik geloof. 
 
Geloof je in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft,  
onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in de hel, 
op de derde dag opgestaan uit de dood, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden? 
 
Ja, ik geloof. 
 
Geloof je in de heilige Geest; 
Geloof je in de heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
de vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam, 
en het eeuwige leven? 
 
Ja, ik geloof. 

 
Allen gaan zitten, geloofsleerlingen blijven staan 
 
Gebed om de Geest 
 
Zingen: Veni sancte spiritus, NLB 681 
2x in het Latijn, 2x in het Nederlands 
 

Nederlandse tekst:  
Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 
Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
Woon in ons, o heil’ge Geest. 

 
Handoplegging 
 
Geloften 
 

Je bent gedoopt met water en Geest 
om voortaan Jezus te volgen 
en met heel de kerk te belijden 
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. 
 
Wil je dan je aandeel hebben 
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in de gemeenschap die samengeroepen is 
rond de Schriften en de Tafel 
met lofzang en gebed, 
en wil je je ontfermen 
over degenen die God tot je zendt? 
 
Ja, dat wil ik. 
 

Allen gaan staan 
 
Gemeente,  
willen jullie Maurits, Ilse, Madelief en Danielle, 
naar jullie vermogen helpen groeien in het geloof 
en willen jullie hen helpen 
Christus na te volgen? 
 
Ja, dat willen wij. 

 
Zegenlied: Zegen hen, Algoede, NLB 415: 1 en 2 
 

Zegen hen, Algoede, 
neem hen in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over hen en geef hen licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in hun hart uw vrede, 
en vervul hen met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht.  
 

Allen gaan zitten 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
De jongste kinderen kunnen uit de crèche gehaald worden 
 
Aandacht voor de collecten 

1. Werelddiaconaat, project van KIA in Zuid Afrika 
2. Diaconie 

 
We gaan staan 
 
Zingen: Geest van hierboven, NLB 675: 1 en 2 
 
Heenzending en zegen 
 
G: Amen 
 
Orgelspel 


