
Liturgie voor de dienst van het  

 

Feest van de Geest  
Want de Geest spreekt alle talen!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste Pinksterdag, 5 juni 2022 om 10.00  uur   

in de Rietkraag, Oostwold  
        Voorganger: ds. Bert L. van der Woude  

m.m.v. de Christelijke Muziekvereniging Prins Hendrik  
o.l.v. Gosse Reijenga  

en Gospelgroep Joyce o.l.v. Thysia Betting  
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Liederen voor de dienst door ‘Joyce’:  
 
Zegekroon 
  Refrein: 

    Halleluja!   Jezus overwon, Jezus overwon 

    Halleluja!    Prijs Hem die de wereld overwon 
 

U zult altijd voor ons strijden 

U hebt steeds uw trouw getoond 

Deze waarheid is mijn blijdschap 

Heer, U draagt de zegekroon 

U, mijn helper en beschermer / U, mijn redder en mijn vriend 

Uw genade is mijn adem en mijn lied 

 

Waar uw grootheid wordt bezongen 

Wil ik knielen voor uw troon 

Waar U bent, verstilt de onrust 

Want U draagt de zegekroon 

Vul dit huis nu met uw glorie / Vul ons hart met heilig vuur 

Uw genade is mijn adem en mijn lied 

 

U zult altijd voor ons pleiten 

U zocht door tot U ons vond 

En geen macht kan U bestrijden 

Want U draagt de zegekroon 

U bent Jezus, de Messias / Die de wereld redding biedt 

Uw genade is mijn adem en mijn lied 

 

(4x) Elke muur wordt neergehaald 

Ieder bolwerk afgebroken 

U draagt de zegekroon 

U overwon, U overwon!  

 

Aan het kruis leek U verslagen 

Maar U hebt de dood onttroond 

Zelfs het graf kon U niet houden 

Want U draagt de zegekroon   
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Laat het huis gevuld zijn 
 

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 

Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest 

Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven 

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur 

   

Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis 

Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon 

Laat mijn leven in je zijn Ik maak je heilig, puur en rein 

Ik laat het levend water stromen door je heen 

 

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 

Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw 

Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon    

Jezus Laat het huis gereinigd zijn en schoon 

  

 Want U wilt komen met Uw geest 

 en doorwaaien heel het huis 

 U wilt het maken tot een tempel waar U woont 

 Laat Uw leven in ons zijn 

 maak ons heilig, puur en rein 

 laat het levend water stromen door ons heen 

 

 Heer wij roepen tot U 

 Kom opnieuw met Uw vuur 

 Wij verlangen naar echtheid 

 Bewerk het diep in ons hart 

  

 (2x) Heer wees welkom met Uw geest 

 en doorwaai nu heel het huis 

 Kom en maak het tot een tempel waar U woont 

 Laat Uw leven in ons zijn  

 maak ons heilig, puur en rein 

 laat het levend water stromen door ons heen  
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Welkomstwoord  
 

Aanvangslied ELB 218 : 1 (staande)  
  
 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 
 

Bemoediging en Groet  
 

 Vervolg aanvangslied ELB 218 : 2  
 

 Heel de wereld moet het weten 

 Dat God niet veranderd is 

 En zijn liefde als een lichtstraal 

 Doordringt in de duisternis 

 De weg van God is niet te keren 

 Omdat Hij er over waakt 

 En de Geest doorbreekt de grenzen 

 Die door mensen zijn gemaakt    (allen gaan zitten)  
 
Kyriegebed met Lied 836 : 1  
 

 O Heer die onze Vader zijt, 
            vergeef ons onze schuld. 
            Wijs ons de weg der zaligheid, 
            en laat ons hart, door U geleid, / met liefde zijn vervuld. 
  
 Glorialied: Lied 672: 1, 6, 7 Kom laat onze deze dag  
 

1. Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de Heil’ge Geest 

aan velen heldenmoed. 

Bidt dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 

laat dat, verheven licht, 

in vuur en wind vergaan. 

Houd Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam 
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7. Wie ’s Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 

 
Moment met de kinderen 
 
Kinderlied: Ik moet weggaan (aangedragen door CBS Annewieke) 
 

1 Ik moet weggaan,  ik moet weggaan,  

 Ik kan echt niet blijven. 

 Maar ik zal een mooie brief 

 In jullie harten schrijven 

 

 Als je dan mijn woorden leest 

 Weet je dat ik ben geweest 

 Als je dan mijn woorden leest 

 Weet je dat ik ben geweest 

 

 2 Ik ben bij je, Ik ben bij je 

 Ik ben teruggekomen 

 en ik heb mijn mooiste vuur 

 voor jullie meegenomen 

 

 Door het wonder van de Geest 

 vieren wij het Pinksterfeest 

 Door het wonder van de Geest 

 Vieren wij het Pinksterfeest 

 

 3. Ik ben bij je, Ik ben bij je 

 Ik ben bij de mensen 

 zodat ze elkaar verstaan 

 over alle grenzen 

 

 Door het wonder van de Geest ...... 
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Gebed bij de opening van de Bijbel   
 
Toelichting bij de liturgische schikking  

De tijd naar Pinksteren is een periode van 50 dagen - zeven weken.  

Zeven weken na Pesach.   

Het getal zeven: er zijn zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, 

raad, sterkte, godsvrucht, respect en wetenschap.  

De schikking geeft het getal zeven ook weer.  

En het getal zeven verwijst naar het samengaan van hemel (de drie-ene 

God) en de aarde (de vier windstreken). 

De kleur van Pinksteren is rood wat de zeven bloemen symboliseren .  

De hostabladeren verbeelden in deze schikking een soort van vlam- en 

vuurtongen.  

  
Joyce zingt:   God gave my a song   
 

God gaf me een lied   

En dat zal ik zingen voor de rest van mijn leven: 

Jezus is het licht van de wereld 

 en Zijn liefde is voor eeuwig.  

Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde 

Altijd is Hij om mij heen 

Als ik blij ben en als ik huil 

Hij verandert mijn nacht in dag 

Vier dat Hij de koning is 

Leg al je vertrouwen in Hem 

Verhef je stem en zing 

 
My Lighthouse  
 

In al mijn twijfels en falen blijft U bij mij 

In de stilte en in alle vragen loopt U niet weg 

U bent de rust in mijn woelige zee 

De liefde van mijn God helpt mij overal doorheen 

U gaat als een schitterend vuur voor ons uit 

En leidt ons door de storm 

Mijn vuurtoren, schijnend in het donker, wil ik U volgen 

Ik vertrouw op Uw belofte dat U mij veilig aan land brengt. 
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Lezing uit de Bijbel: Handelingen 2 : 1-13  

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. 
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: ‘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 en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 
gevestigd hebben, Joden en proselieten, 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.’  

  
In Oekraïense vertaling:  
 

 ДУХ СВЯТИЙ СХОДИТЬ НА УЧНІВ 
 2 Коли настав день П’ятидесятниці, усі вони були  
 однодушно разом.2 Раптом з неба долинув шум, наче  
 подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони  
 сиділи.3 І з’явилися їм поділені язики, наче вогняні, і  
 осіли на кожного з них.  
 4 І всі вони наповнилися Духом Святим і почали   
 говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. 
 5 А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди 
  з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей  
 шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли почули,  
 що кожний говорить до них їхньою власною мовою 7  
 Вони в нестямі дивувалися і говорили [один до одного]:  
 Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми 
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 чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми   
 народилися? 9 Партянці й мідянці, еламітці й ті, хто з  
 Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту й Азії,  
 10 Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля  
 Киринеї, і захожі римляни,11  юдеї і прозеліти, 
 критяни й араби, — чуємо, як вони говорять нашими 
 мовами про Божу велич! 12 Тож усі дивувалися і, 
 розгублені,  говорили одне одному: Що ж це має бути? 
 13  Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. 
 
 
 
 
Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest  tekst: André Troost 
  melodie: Jezus zal heersen waar de zon 
 

1. In vuur en vlam zet ons de Geest 

gegeven op het pinksterfeest, 

ten leven op ons uitgestort – 

hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 
 

2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt 

en uit het ongeloof ontwaakt, 

beleeft – God lof! – een ommekeer, 

de dag van de verrezen Heer. 
 
3. En is uw vlam haast uitgeblust, 
gij moedeloze, hier is rust! 
Al wie in eerbied voor Hem knielt 
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.  
 
4. Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 
zo laait het vuur van pinksterfeest, 
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd – 
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 
 

Overdenking  
 
Prins Hendrik speelt: Queens’s Park Melody 
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Zingen: Lied 675: 1,2 
 

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! 

 
  
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collectes 

De eerste collecte is bestemd voor 

‘SchuldHulpMaatje Oldambt’. 

 

De tweede collecte is voor de onkosten 

 

 
 
Tijdens de collectes speelt Prins Hendrik: Overture to a new Age  
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Slotlied: Lied 423  
 

1.  Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

            ga met uw licht voor ons uit! 

            Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

            ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

  

2.  Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

            ga met uw licht vóór hen uit! 

            Al onze vrienden wensen wij vrede: 

            ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

  

3.  Voor alle mensen op onze weg: 

            vrede en goeds in elk huis! 

            Voor al wie kwamen onder dit dak: 

            ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

  

 Zegen  
 
 Muziek 
 Prins Hendrik speelt: Music  
 
 Iedereen wordt van harte uitgenodigd om koffie/thee/fris te  
  blijven drinken en na te praten  
  
  
 
 
 
 Indien gewenst kan er na dienst gesproken worden met 
 ds. Bert L. van der Woude.  
 Uiteraard kunt ook contact opnemen via e-mail of telefoon.  
 E-mail:  blvanderwoude@planet.nl 
 Telefoon ds. Bert L. van der Woude: 0597-422112 
  
 
  
  

mailto:blvanderwoude@planet.nl
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Taal….  
                                                                                                                                                                                   

Soms kom ik niet uit mijn woorden, ik stamel, ik stotter.                                                                            

Veel wil ik zeggen, maar ik struikel over alles.                                                                                                                 

Ik wil het in jou taal zeggen, maar helaas dat wordt het niet.                                                                                           

Hoe ik het ook probeer iets duidelijk te maken                                                                                                           

jij verstaat iets anders dan ik bedoel.  

 Toch komt het eens goed.                                                                                                                                                    

Dan begrijp je wat ik bedoel.                                                                                                                                          

Dan voel je aan wat ik zeg.                                                                                                                                                  

Dan versta je waar het om gaat.                                                                                                                                    

Woorden van liefde, recht en gerechtigheid.                                                                                                         

Woorden die zeggen dat God van je houdt.                                                                                                        

Woorden vertellen je bent niet alleen. 

Beloofd is beloofd : ‘Ik zal er zijn voor jou’, zegt Hij.                                                                                                    

Maar het komt nu nog niet zo goed over                                                                                                                 

Ik kan de woorden niet vinden die jij verstaat.                                                                                                          

Dat komt nog wel!  

Eens zullen we elkaar verstaan als op de  

 
 

PINKSTERDAG. 
 

 

 
 
 


