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WIJ HETEN U WELKOM 
EN WENSEN U EEN GEZEGEND PINKSTERFEEST  



DE INTREDE 
- de klok wordt geluid 
- stilte, ruimte voor gebed  
- woord van welkom 
 
Pianospel tijdens het pianospel worden de tafelkaarsen aangestoken 
                                                                        
Aanvangslied: Psalm 68: 1 en 7                 staande 
 
Bemoediging en gebed van toenadering 
 
ouderling            Onze Hulp is in de naam van de Heer 
allen                    die hemel en aarde gemaakt heeft 
ouderling            die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen                    en niet laat varen de werken van Zijn handen 
  
ouderling Barmhartige God, 
 U die mij ziet, 
 U die mij liefhebt: 
 ik, een mens naar uw hart. 
 Beadem met Uw Heilige Geest 
 mijn hoofd en mijn hart, 
 zodat ik van U weet. 
 Bescherm mij tegen dwaalsporen. 
 Bescherm mij tegen mijzelf. 
 Vergeef mij wat niet goed was. 
 Laat mij niet verloren lopen in het donker. 
 Geef mij de adem van uw Geest, 
 de kracht van uw liefde. 
 Wees ons door geloof 
 het vuur, de bezieling en het leven 
allen    Amen      
                       we gaan zitten 
 
 
 



Lied 681 

 
 
 
Kyrie en Gloria 
diaken   Roepen wij tot de Heer om ontferming 
  voor de nood van de wereld, en prijzen wij Zijn Naam, 
                            want Zijn barmhartigheid is groter dan ons denken. 
 
                            Omwille van.. .roepen wij samen: 
allen                   Heer, ontferm U 
                            Christus, ontferm U 
                            Heer, ontferm U over ons 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glorialied: 686: 1 en 3                                                      staande 

 
 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 



DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Groet 
voorganger De Heer zal bij ons zijn en ons bewaren. 
 
Gebed van de zondag 
voorganger Laat ons bidden..... 
   Dat bidden wij door hem, uw Zoon, 
   die met U in de eenheid van de Heilige Geest 
   leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
allen   Amen 
 
Eerste lezing: Exodus 24: 12-18 
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht 
daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en 
geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 13Samen met zijn 
dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14Tegen de oudsten zei 
hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht 
iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen 
wenden.’ 15Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een 
wolk: 16de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang 
bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit 
de wolk. 17En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als 
een laaiend vuur op de top van de berg, 18ging Mozes de wolk binnen en 
klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op 
de berg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 680: 1, 3, 4 en 5 

 
 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 
4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5. O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 
Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden 



vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. 6Toen 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. 7Ze waren buiten zichzelf 
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 
moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië 
en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden 
uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen 
uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over 
Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar 
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
Lied 685: 1 en 5 

 
5. Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 



Uitleg en Verkondiging 
 
Pianospel 
 
Lied 695: 1, 3 en 5 

 
3. Wees ook de Geest die mij 
aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 

5. Heer, raak ons aan met uw 
adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte kinderwinkel 
2e collecte: Wijkgemeente 
 
Geven met uw smartphone 
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw 
smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor 
de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.  



Geven via overschrijving  
U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting     
Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.  
Het rekeningnummer is  NL69 INGB 0000 2461 28. 
                 
 Dankgebed 
 Voorbeden 
  telkens besloten met: 
                 voorganger  Heer, in Uw barmhartigheid 
                 allen              Hoor ons gebed 
 
                  Persoonlijk gebed in stilte 
   ‘Onze Vader’  
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 675  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. 
Halleluja! 

 
Zegen 
allen       AMEN 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens:  
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via 
www.kerkomroep.nl                                                                                               
Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl                                                              
Kerkelijk Bureau: geopend op maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.   
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl                                                             
Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent. Telefoon: 06-20498002,                        
e-mail: contact@jaapvandemeent.nl 
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