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Liturgie voor de morgendienst op zondag 5 juni 2022 
1e Pinksterdag  

 
Aanvang: 9.30u. 
Voorganger: ds M.L.W. Karels 
Muzikale begeleiding: Worship West 
Dienst met Iedereen – geen Bijbelklas 
 

Dit is een zgn. proef C-dienst.  
Nieuwe opzet met voor de WK-gemeente karakteristieke onderdelen van een dienst: 

- eredienst 
- Woord centraal 
- plaats voor Gods goede gebod en/of geloofsbelijdenis 
- samenzang 
- gebeden en voorbede. 

Belangrijk kenmerk van deze opzet is dat de dienst uit een aantal grotere eenheden (‘blokken’) bestaat.   
Verder is er altijd een muziekgroep en geen gebruik van orgel. 

 
 
Enkele liederen voor de dienst 

Welkomstwoord door ouderling van dienst, br. Zwier Nijenhuis 

Samenzang: NOTH 360 - Samen in de naam van Jezus 

1 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. 
 

2 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. 

3 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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Stilte 

Votum en groet 

Aanbidding/ontmoeting met God (3 liederen) 

1 Veni creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple corda nostra. 

Kom, Schepper Geest,  
bezoek de geesten van de uwen,  
vervul hun harten. 

 
gevolgd door NOTH 137 
 

Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
  
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 

 

2 Opwekking 815 

Vul dit huis met Uw glorie, 
vul dit huis met Uw glorie, 
vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x) 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
breng hulde geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie, 
vul dit huis met Uw glorie, 
vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
breng hulde geef Hem eer  
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
breng hulde geef Hem eer  
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3 NOTH 334 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voort gebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
(refrein) 
 
Als Christus komt met majesteit en luister 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
(refrein) 
  

Leven in vrijheid, geleid door Gods Geest - Galaten 5: 13-26 

 13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 

aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld 

in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt en 

verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u 

leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse begeerte 

gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een 

is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18Maar wanneer u door 

de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19De praktijken waartoe de 

aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en 

toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, 

bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik 

u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het 

koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 

daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle 

hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de 

Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een 

kwaad hart toedragen. 
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Gebed 

Kindermoment 

 Inleiding op Pinksteren 

 Kinderliederen: 

Vlammetje (Trinity) 

Het brandt en het schijnt, 
het vlamt en verspreidt, 
Gods liefde en trouw 
voor mij en voor jou… 
 
Er brandt een klein vlammetje in m’n hart                
Het maakt alles licht en het houdt me warm      
En weet je: er is niets dat het doven kan 
 
Blaas maar    
blaas maar  
 
Het brandt en het schijnt, 
het vlamt en verspreidt, 
Gods liefde en trouw 
voor mij en voor jou… 
 
Het brandt en het schijnt, 
het vlamt en verspreidt, 
Gods liefde en trouw 
Blijft altijd, bij mij en bij jou 
 
God is er en Hij gaat altijd met me mee 
Ook al is het pikkedonker om mij heen 
Door dit vlammetje ben ik nooit meer alleen 

 
Blaas maar    
blaas maar  
 
Het brandt en het schijnt, 
het vlamt en verspreidt, 
Gods liefde en trouw 
voor mij en voor jou… 
 
Het brandt en het schijnt, 
het vlamt en verspreidt, 
Gods liefde en trouw 
Blijft altijd, bij mij en bij jou 
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Vertel het aan de mensen (NOTH 553) 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV ’21) 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit 

de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 

geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige 

Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 

werd ingegeven. 

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 
6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat 

iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 

zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen 

allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte 

en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en 

ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze 

eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 

vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden 

spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

Preek 
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Lied: Holy spirit (Jesus Culture) 

There's nothing worth more,  
that will ever come close 
Nothing can compare,  
You're our living hope 
Your Presence I've tasted and seen,  
of the sweetest of Loves 
Where my heart becomes free, and my 
shame is undone 
In Your Presence 
 
Holy Spirit You are welcome here 
Come flood this place and fill the atmosphere 
Your Glory God is what our hearts long for 
To be overcome by Your Presence Lord 
 
Lied 1 keer helemaal herhalen 
 
 

Er is niets meer waard,  
dat ooit in de buurt komt 
Niets kan vergelijken,  
U bent onze levende hoop 
Uw aanwezigheid die ik geproefd en gezien heb, 
Van de zoetste liefdes, 
Waar mijn hart vrij wordt en mijn  
schaamte ongedaan wordt gemaakt. 
In uw aanwezigheid 
 
Heilige Geest U bent hier welkom 
Kom deze plek overspoelen en vul de atmosfeer 
Uw glorie, God is waar onze harten naar verlangen 
Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid Heer 

 
 

Uitleg nieuw jaarthema: Vertel,  

Videogroet uit Egypte 

Uitleg van briefjes invullen, en kaartjes bij de uitgang. 

Dankgebed 

Gaven 

Slotlied: NOTH 134: Als de hemel openbreekt 

1 Als de hemel open breekt, 
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest, 
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
Refrein: 
De wind steekt op, De wind steekt op: 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, Het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
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2 Als uw heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons midden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer maak ons helemaal nieuw! 
Refrein 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw. 
De wind steekt op de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
De wind steekt op, de wind steekt op. 
Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 

Zegen + gezongen amen  

Na de dienst We are one in the spirit: 

We are one in the Spirit 

We are one in the Lord 

We are one in the Spirit 

We are one in the Lord 

And we pray that all unity 

May one day be restored 

 

And they'll know we are Christians 

By our love, By our love 

Yes, they'll know we are Christians 

By our love 

 

We will walk with each other 

We will walk hand in hand 

We will walk with each other 

We will walk hand in hand 

And together we'll spread the news 

That God is in our land 
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And they'll know we are Christians 

By our love, By our love 

Yes, they'll know we are Christians 

By our love 

 

All praise to the Father 

From whom all things come 

And all praise to Christ Jesus His only son 

And all praise to the Spirit 

Who makes us one 

 

And they'll know we are Christians 

By our love, By our love 

Yes, they'll know we are Christians 

By our love 

 


