
Liturgie voor de eredienst op 1e Pinksterdag,  
zondag 20 mei 2018 om 10.00 uur  
in de Opstandingskerk te Nunspeet 
  
Ouderling van dienst: Hendri van Veen 
Voorganger: ds. David ten Voorde 
Organist: Martin Drost 
 
Muzikale medewerking wordt verleend  
door enkele gemeenteleden.  
        
 

     Zingen voor de dienst: 
 
Gezang 477: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)  
 

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! 
 

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 zonen zijn. Halleluja! 

Zingen: Op Toonhoogte 118 
 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 

Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later dat uw Geest over allen koom'. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 
Zingen: Opwekking 391  
 

Refrein: Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons, maak onze harten rein, 
        O, Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. 
 

Zoals koren op het veld wordt bewogen door de wind, 
buigen wij ons voor uw kracht, opdat Uw Geest het werk begint.  
Refrein 
 
Schenk uw levensadem, Heer, want wij buigen voor U neer. 
Laat geen angst of trots bestaan en maak ons heilig in uw naam.  
Refrein 
 
Welkom en afkondigingen  



Voorzang: Psalm 136: 1, 2 en 12 
 

Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen - trouw door alle tijden heen. 
 

Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen: Opwekking 623 
 

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. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
 

Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed 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. 
 

Heer, wees welkom met uw Geest en doorwaaien 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. 
 
Bijbelse leefregel 
 
Gebed 
 
Zingen: Opwekking voor Kids 31 
 

Refrein: Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren we feest met elkaar. 

 

Wij zingen: halleluja en prijzen de Heer.  (3x) - Hij is het waard! 
Refrein 
 

Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer.  (3x) - Hij is het waard! 
Refrein 



Bijbellezingen  –1 Samuël 19: 8-24  en  Handelingen 2: 14-18 (HSV)   
 

8 Er kwam opnieuw oorlog. David trok ten strijde, streed tegen de Filistijnen en 
bracht hun een grote slag toe. Zij vluchtten voor hem weg. 9 Maar de boze geest van 
de HEERE kwam over Saul. Hij zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand, en 
David tokkelde op de harp. 10 Toen probeerde Saul David met de speer aan de wand 
te spietsen, maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. In die nacht 
vluchtte David en ontkwam. 11 Maar Saul stuurde boden naar het huis van David om 

hem te bewaken en om hem 's morgens te doden. Michal, zijn vrouw, vertelde David 
echter: Als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood. 
12 Michal liet David door een venster neer. Hij ging op de vlucht en ontkwam.  
13 Michal nam vervolgens een afgodsbeeld en legde het in het bed. Zij legde een 
geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte het met een kleed toe. 14 Saul stuurde 
boden om David te halen, maar zij zei: Hij is ziek. 15 Toen stuurde Saul de boden om 
David te zien te krijgen, en hij zei: Breng hem met bed en al naar mij toe om hem te 
doden!16 Toen de boden kwamen, zie, er lag een afgodsbeeld in het bed en een 
geitenvel aan het hoofdeinde ervan. 17 Toen zei Saul tegen Michal: Waarom heb je mij 
zo bedrogen en mijn vijand laten gaan, zodat hij ontkomen is? Michal zei tegen Saul: 
Hij zei tegen mij: Laat me gaan, waarom zou ik je doden? 18 Zo vluchtte David en 
ontkwam. Hij kwam bij Samuel in Rama en vertelde hem alles wat Saul met hem 
gedaan had. Hij en Samuel gingen op weg en zij bleven in Najoth. 19 En men vertelde 
Saul: Zie, David is in Najoth bij Rama. 20 Toen stuurde Saul boden om David te halen. 
Die zagen een groep profeten bezig met profeteren, en Samuel stond daar en gaf hun 
leiding. De Geest van God kwam over de boden van Saul en ook zij begonnen te 
profeteren. 21 Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die 
begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, 
en ook die begonnen te profeteren. 22 Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij 
kwam bij de grote waterput die in Sechu is. Hij vroeg en zei: Waar zijn Samuel en 
David? Men zei hem: Zie, zij zijn in Najoth bij Rama. 23 Toen ging hij daarheen, naar 
Najoth bij Rama; en dezelfde Geest van God kwam ook op hem. En al profeterend 
ging hij verder, totdat hij in Najoth bij Rama kwam. 24 Ook hij trok zijn kleren uit, en 
ook hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar zonder kleren, die hele dag 
en de hele nacht. Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten? 

 
14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en 
sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u 
bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:15 deze mensen zijn 
namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de 
dag. 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn 
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw 
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 

 
Zingen: Psalm 99: 4 en 5 
 

Maakt Hem altezaam 
groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik 
Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere 
is de Heer der heren. 

Mozes trad in 't licht 
voor zijn aangezicht 
met Aäron saam, - 
priesters in Gods naam. 
Ook verhief tot Hem 
Samuël zijn stem. 
Waar Hij werd aanbeden 
schonk de HEER zijn vrede. 



Verkondiging 
 
Zingen: Op Toonhoogte 422 
 

Ik neem even de tijd om met U te praten, even met U alleen. 
ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, niemand om me heen. 
 

Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren, en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd om Uw stem te horen, Heer, ik luister nu. 
 

Refrein:  Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, ik luister naar Uw Woord. 

 
Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw. 
Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen, dat ik van U hou. 
 

Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen, dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken door Uw Woord dat leven geeft. 
 

Refrein 
 

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren; er gaat nooit een moment voorbij, 
dat U even geen tijd heeft want op elk moment, Heer, staat U klaar voor mij. 
 

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 1. Pinksterzendingscollecte  2. Instandhouding erediensten 
 
Slotlied: Gezang 87: 1 en 2 
 

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. 
 

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. 

Heenzending en zegen 
 

In de hal staat koffie, thee en limonade voor u/jou klaar. 

 
Wilt u over deze dienst napraten en/of zou u persoonlijke voorbede willen ontvangen? 

Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar achter in de kerk. 
 

In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd weer in onze 
kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt. Dit is een kerkdienst onder 
verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad Opstandingskerk. 
Contactpersonen: 

scriba: oud. Martin Drost, 0341-251479, (martindrost@hotmail.com) 
predikant: ds. David ten Voorde, 0341-751501, 
(dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl) 
Voor vragen en informatie kunt u bij hen of bij één van de andere 

kerkenraadsleden terecht. Zie ook de website: www.hervormdnunspeet.nl.  
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