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VANUIT DE PRINSES JULIANAKERK 
Voorganger    : ds. Dirk-Jan Thijs 
Muzikale begeleiding  : Danny en Gerdine Spaans 
Ouderling van dienst  : Janie Pronk 
 
VOORBEREIDING 
 
Muziek voorafgaand aan de dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Stil gebed – Bemoediging  – Groet 
 

Psalm 67: 2 en 3  

 



3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van de hemel en de aarde.  
En 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,  
nedergedaald in het rijk van de dood;  
op de derde dag opgestaan van de doden;  
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.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
vergeving van de zonden;  
wederopstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. 
 

Gezang 87: 1, 2 en 3 
1. Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 

2. Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die ’t verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 



3. Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Leefregels 
 

Exodus 19:3-8 
3. Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: 
Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: 4. U 
hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op 
arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. 5. Nu dan, als u nauwgezet 
Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle 
volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6. U dan, 
u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de 
woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 7. Mozes kwam terug en riep 
de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die de HEERE hem 
geboden had. 8. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat 
de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van 
het volk weer over aan de HEERE. 
 
Galaten 5: 22  
22. De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 
Kindermoment  
 
Hemelhoog 229 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart, 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 
 



VANUIT DE NIEUWE BADKAPEL 
Voorganger    : ds. Charlotte van der Leest 
Muzikale begeleiding  : Bert Mooiman en Gilles Michels 
 
 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Handelingen 2, 1-13 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, 4 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. 
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. 6 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. 7 Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze 
zullen wel dronken zijn.’ 
 

 
 
 
 



 
Lied 701 

 
 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Lied: ‘Veni Creator Spiritus’ – Kom Schepper, Geest 
 
 
 
 



 

 
 
 
VANUIT DE BETHELKERK 
Voorganger:   ds. Gerco Lock 
Muzikale begeleiding:  Marcel van Duijvenvoorde, Marloes van der 

Geest en Jacintha Swieb 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden: Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader (Hemelhoog 545) 

 



 
2 Onze Vader in de hemel, 
geef ons daag’lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen, 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  

Refrein 



Collecte 
Tijdens en na de dienst kan collectegeld worden overgemaakt voor: 
1) Diaconie: vakantietasjes kinderen voedselbank  
2) Pastoraat en eredienst 
3) Zending  
4) Zendingsbusjes: Peru, Nieuwe hoop probleemwijk Lima 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied – Lied 687 – Wij leven van de wind 

 
 
 
 



 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
  
Zegen 
 
Muziek na afloop van de dienst 
 


