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ORDE VAN DIENST 
 

Eredienst Pinksteren 31-05-2020 
in de Prot. Gemeente te Rozenburg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorganger:  Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:   Frans Gort 
Trombonist:  Peter Breeman 
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Orgelspel 
 
Zingen (vóór de dienst, om 9.30 uur): NLB 672: 1, 2 en 3  
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2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
3. In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
 
Woord van welkom (door kerkenraadslid) 
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Aanvangslied: NLB 632: 1 en 3 

 

 
 

 

3. Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander 
verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam. 
en U in waarheid aanbidden. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
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Zingen: HH 229 (2x) 

 

 

 
Gebed  
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Zingen: NLB 302: 1, 3 en 4  

 

 

 
3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
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4. O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 
 
Moment voor de kinderen 
 
Kinderlied: ‘Liefde, Blijdschap, Vrede’ 
 
 
Eerste Schriftlezing: Joël 3: 1-5 (NBV)  
 
Zingen: ELB 152 (4x)  
Kom tot ons, o heil'ge Geest, 
in ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde. 
Kom tot ons, o heil'ge Geest, 
kom tot ons, o heil'ge Geest. 
  
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV)  
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Zingen: NLB 687: 1 en 2  

 

 

 
2. 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. 
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Derde Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24 (NBV)  
 
 
Zingen: NLB 687: 3 
3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
 
Overdenking 
 
 
Kort meditatief orgelspel 
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Zingen: HH 226: 1, 2 en 3  

 

 

 
2. De Heer regeert!  Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
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Moment van gedenken   
  
 BERICHTEN VAN OVERLIJDEN! 

 
 Moment van stilte 

 
 Zingen: NLB 961  

 

 

 
 
Dankgebed,  
voorbeden,  
stil gebed  
en het gezongen ‘Onze Vader’ (HH 547) 
 ………………….., bidden wij zingend het gebed  
 dat Uw Zoon ons leerde bidden:  
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Zingen: HH 547  
  
 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 
 gelijk ook wij aan anderen 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 tot in eeuwigheid, 
 in eeuwigheid, amen. 
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Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven 
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Slotlied: NLB 675: 1 en 2 
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2. 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 kinderen zijn. 
Halleluja! 
   
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 


