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Liturgie 
2e Pinksterdag

Zangdienst



Zingen voor de dienst
Lied 213: 1, 2, 3
1. Morgenglans der eeuwigheid,

licht aan ‘t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

3. Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 104: 8 en 10 
8. Al wat er in uw grote schepping leeft

wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit G’ uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar d’ adem van uw Geest brengt hen tot leven:
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

10.Al wat er in uw grote schepping leeft
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit G’ uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar d’ adem van uw Geest brengt hen tot leven:
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 2



Stil gebed 
Bemoediging en Groet

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 (NBV21)
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die 
dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 
42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, 
aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het 
gebed.
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, ver-
vulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, 
bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten 
hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst on-
der degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 
47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Korte overdenking

Zingen
HH 384

Refrein: Ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer
gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

1. In alles wat ik ben
en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.
Dus ook op elk moment
en niet zo ‘af en toe’
want dat maakt een heel groot verschil.
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2. Ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong,
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein. 
Refrein

3. Toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest.
Refrein

HH 380
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Schriftlezing: Matteus 28: 1-10 en 16-20 (NBV21)
1Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, 
kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plot-
seling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daal-
de af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De 
bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De engel richtte 
zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 
gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, 
zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7En ga 
nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en 
dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem 
zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’ 8Ontzet en opgetogen ver-
lieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. 
9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op 
Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. 10Daarop zei Jezus: 
‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 
gaan, daar zullen ze Mij zien.’



16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 
genoemd, 17en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor 
Hem neer, al twijfelden sommigen. 18Jezus kwam dichterbij en zei tegen 
hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Korte overdenking 

Zingen
Lied 1005: 1, 3, 4 en 5
1. Zoekend naar licht hier in het duister,  

zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
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Lied 802:1, 2 en 4
1.Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

 Refrein:  Here God, wij zijn vervreemden
   Door te luisteren naar uw stem.
   Breng ons saam met uw ontheemden
   naar het nieuw Jeruzalem

2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

Schriftlezing: Handelingen 10: 1-8 (NBV21)
1Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse 
cohort, die Cornelius heette. 2Hij was een vroom man die, samen met 
zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan 
het volk en bad veelvuldig tot God. 3Op een dag kreeg hij omstreeks het 
negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God 
zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: ‘Cornelius!’ 4Hij staarde de 
engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je 
gebeden en giften zijn door God opgemerkt. 5Stuur daarom een paar van 
je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus 
wordt genoemd. 6Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet 
en in een huis aan zee woont.’ 7Toen de engel die met hem had gespro-
ken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een 
vrome soldaat uit zijn gevolg. 8Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, 
stuurde hij hen naar Joppe.

Korte overdenking
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Zingen 
Lied 904: 1 en 2
1. Beveel gerust uw wegen,

Al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

2. De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Lied 913: 1 en 2
1. Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Gebed



De volgende Erediensten zijn op:
12 juni om 09.30 uur: Ds. H.J. van Maanen
12 juni om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy
19 juni om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy, bediening Heilige Doop

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen HH460
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein

Zegen, 
afgesloten met 3x Amen


