
 
ORDE VAN DIENST 

Pinksteren 
 31 mei 2020 

Thema: De Geest doorbreekt de grenzen 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Ambtsdrager/lector: Hanneke van Veen 
Organist: Corné van Doorne 
mmv Umami 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Samen in de naam van Jezus 
1. Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer. 

2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  

3. Prijst de Heer: de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed   

Zingen  Laudate omnes gentes - Taizé 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.  
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 

Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord 
Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord 

Voor de kinderen 



Zingen  Vuur uit de hemel 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 

Maak mij warm (maak mij warm) 
Maak mij zacht (maak mij zacht) 
Dat ik leef (dat ik leef) Uit uw kracht 
Vuur uit de hemel... 

Maak mij vol (maak mij vol) 
Van uw Geest (van uw Geest) 
Maak mij klaar (maak mij klaar) Voor het feest 
Vuur uit de hemel... 

Geef mij licht (geef mij licht) 
Uit uw bron (uit uw bron) 
Dat ik straal (dat ik straal) Als de zon 
Vuur uit de hemel... 

Lezen   Handelingen 2: 1-11 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Wij gedenken Gerrie van der Does - van Joolingen 
Zingen  Wat de toekomst brengen moge - mel. The Rose 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

Gebeden 

Zingen  Geest van hierboven - Lied 675 
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

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!  

Wegzending en zegen


