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PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
SLANGENBURGSE KERK 

 
 
 
 
 

 
  

 23 mei 2021 

Pinksteren 
 
 
 
 
 

kleur: rood, de kleur van het vuur dat overslaat, van de liefde die 
aanstekelijk is, van de Geest die inspireert 

 
 
 
 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
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Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
Lied: Schallend koper: Dit is een morgen als ooit de eerste  
 (melodie: Morning has broken)  
 
Vervolgens onder begeleiding van de piano gezongen: LB 216: 1 en 3 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
We gaan staan 

 
o. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Barmhartige God, 
 U danken wij 
 voor al wat ons bezielt 
 en in beweging brengt, 
a. U DANKEN WIJ 
 VOOR WAT ONS LEVEN KLEUR GEEFT. 
o. Dooradem ook vandaag 
 ons met uw Geest 
 van leven en liefde en barmhartigheid. 
a. BRENG ONS LEVEN OP ADEM. 
o. Keer ons leven af van wat leven stuk breekt 
 en doe ons gaan op wegen van vrede. 
a. VERNIEUW ONS LEVEN MET DE ADEM VAN UW GEEST.  
 AMEN. 
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Psalm 149: 1 en 3 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 

 
We gaan weer zitten 

 
Smeekgebed en Kyrie 
v. …… zo bidden wij 
a. HEER, ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS. 
 
Gloria: Schallend koper: Lof zij de Heer 
 
Vervolgens wordt bij de piano gezongen: LB 868: 1 en 2 

 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. Alles wat er staat geschreven, 
a. HEER DOE ONS VERSTAAN, 
v. want uw woorden zijn ons leven, 
a. SPREEK ONS AAN. AMEN. 
 
Hoe vanaf den beginne de Geest van God ons leven op adem 
brengt. 
 
Schriftlezing: Genesis 1: 1-2 en 2: 4-7 (lector: Theo Rougoor) 
1
 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

2
 De aarde was nog 

woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest 
zweefde over het water. 
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 

5
 groeide er op 

de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opge-
schoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de 
aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 

6
 wel was 

er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 
7
 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit 

aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een 
levend wezen.  
 
Lied: LB 686: 1 en 3 
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, 
maakt één wat is verdeeld. 
 

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. 
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Een windvlaag van liefde die je leven kleur en klank geeft 
 
Schriftlezing: Hooglied 4:12 – 5:1  
(lectoren: hij = Klaas Bakker, zij = Fieny Heurnink) 
Hij

 12
 Zusje, bruid,  

 een besloten hof ben jij,  
 een gesloten tuin, 
 een verzegelde bron.  
13

 Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels,  
 met een overvloed aan vruchten,  
 hennabloemen, nardusplanten,  
14

 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel,  
 wierookbomen, allerlei soorten,  
 mirre, aloë,  
 balsems, allerfijnst.  
15

 Je bent een bron omringd door tuinen,  
 een put met helder water,  
 een bergbeek van de Libanon.  

Zij
  16

 Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind!  
 Waai door mijn hof,  
 laat zijn balsems geuren.  
 Mijn lief moet in zijn hof komen,  
 laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.  

Hij  [5] Hier ben ik in mijn hof,  
 zusje, bruid van mij.  
 Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,  
 ik eet mijn honing uit mijn honingraat,  
 ik drink mijn melk en mijn wijn.  

Meisjes Eet, vriend en vriendin!  
 Drink, en word dronken van liefde!  

 
Lied: LB 791: 1, 2 en 6 
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

 

Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
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Hoe de Geest van liefde ons leven openbreekt en aan elkaar 
verbindt en verstaanbaar maakt 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 (lector: Theo Rougoor) 
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 pro-

selieten, 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 dron-

ken zijn.’ 
 
Muziek: Schallend koper: Loof de Koning heel mijn wezen 
LB 103c: 1-3  
Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe.  

 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
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Uitleg en verkondiging: … tot klinken gebracht … 
 
Stilte, gevolgd door Pianospel 
 
Lied: LB 687: 1 en 2 

Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

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. 

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader  
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
  uw Naam worde geheiligd;  uw Koninkrijk kome,  
  uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
  Geef ons heden ons dagelijks brood; 
  en vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  maar verlos ons van de boze, 
  want van U is het Koninkrijk  
  en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Slotlied: LB 675: 1  (we gaan staan) 
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! 

 
Zending en zegen 
 

Mooie en goede Pinksterdagen gewenst! 
 


