
 

 

Liturgie voor de eredienst op  

1e Pinksterdag, zondag 20 mei 2018  

om 9.30 uur in de Kapel te Hulshorst 

 

 
 

Thema:  De tongen gaan los! 
 
Voorganger: ds. J. van Rumpt 
 
Organist:  Ferdinand van Dijk 
 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Zingen: Gezang 87 (bundel ’38) 

 
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. 

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. 

 
Op Toonhoogte 301: 1, 2 en 3 
 
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. 
 

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 er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

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! 
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Afkondigingen 
 
Op Toonhoogte 117 : 1, 2, 3 en 4 
 
1.Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 

2.Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

3.Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

4.Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Ps. 118 : 12 
 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 
We belijden ons geloof met zondag 20 van de HC 
 
Wat gelooft u van de Heilige Geest? 
Antwoord: 
Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is.  
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus 
en al zijn weldaden deelachtig make, mij  trooste  en bij mij eeuwig blijve.   AMEN. 

 
Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 4 
 
Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De Heer', die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jakobs steden. 
 
De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

 
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 



Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest 
 
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 21  
 
 

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden 
tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in 
Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, 
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten 
zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen 
Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in 
onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij 
die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 
10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook 
de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en 
Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 

12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei 
tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn 
vol zoete wijn. 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. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel 
boven en tekenen op de aarde eneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal 
veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 
ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de 
Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.  
 

 
De kinderen gaan naar Uur voor Jou! 
 
Zingen: Psalm 45: 1 

 
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen, 
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 
Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 
Gena is op uw lippen uitgestort, 
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 



 Verkondiging over het thema: de tongen gaan los!   
 
n.a.v. handelingen 2: 11b ...wij horen hen in onze taal over de grote werken 
van God spreken.... 
    
Zingen Psalm 89 : 1 en 3 
 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;  
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reên.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.  
 

De hemel looft, o HEER', Uw wond'ren dag en nacht,  
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;  
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?  
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,  

Wie hunner is, o HEER', met U gelijk te schatten?  
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten voor:    1. Pinksterzendingscollecte 
   2. Instandhouding erediensten 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
  
Zingen: Gezang 476 : 4 en 5 (LvK) 
 

Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 

Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 

Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 
Zegen 


