
Pinksteren  2021 

Zondag 23 mei 2021  

 
Dienst van Schrift en Tafel 

In deze dienst: 

Voorganger: mw ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Willie Kok  

Diaken:  Greet Jongkind (L) 

Lector:   Rudy Bieleveld 

Ontvangst: Erna de Lange 

             Koster:  Cees de Vos  

 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,  

     in de gemeenschap van de Heilige Geest.  

a.: Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST.  

 

Gebed om ontferming: 

………………… zo bidden wij U: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons.       Amen 

 

Loflied:  Lied 675  

(‘Geest van hierboven’) 

 

1e Lezing:    Johannes 15: 26 en 27 en Johannes 16: 12 - 15 
 



15: 26 en 27 
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid 

die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie 

zijn vanaf het begin bij mij geweest. 

 

16: 12 - 15 
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de 

waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens 

zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie 

bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom 

heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.  

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Orgelspel:  Lied 680: 1, 2 en 3 (‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’) 

 

2e lezing:  Handelingen 2: 1 - 13 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk uit de hemel een 

geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde. Er 

verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 

neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het 

geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en 

de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 

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

onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in 

Libië, en ook  Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta 

en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en 

geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar 

sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’  

 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel:  Lied 687: 1 en 2 (‘Wij leven van de wind’) 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel:       Lied 672 : 1 en 4 (‘Kom laat ons deze dag’) 

 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ……………………………. 

     …………………………….. 

     …………………………… 

 

Tafelgebed: 

v.: De Heer zij met u allen. 

a.: Zijn vrede zij met u. 

v.: Laat uw hart vol vreugde zijn. 

a.: Ons hart gaat uit naar God de Heer. 

v.: Gezegend is God onze Heer. 

a.: Hem zeggen wij dank. 



v.  Het past ons om u dankbaar te zijn, Heer, onze God, 

     hier en overal en nu en altijd. 

     Uw Woord heeft onder ons gewoond 

     en tot de dag van vandaag klinkt zijn stem 

     die onze vrijheid aankondigt, 

     uw toekomst van vrede overal, 

     uw wereld waar Jezus uw Zoon de eerste is 

     die daar is geboren, thuis bij U. 

     Aartsvaders hebben naar hem uitgezien, 

     Profeten hebben van hem gezongen, 

     Zijn leerlingen spraken over hem waar zij maar kwamen. 

     Ook wij stemmen in met heel deze stoet van mensen en bidden: 

a.  Heilig bent U, Heer van alle machten! 

     Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid! 

     U komt de lof toe, U Allerhoogste! 

 

    Wij bidden U om uw Geest, die ons bemoedigt, 

     dat wij in een wereld waar mensen de hoop verliezen 

     mogen laten zien dat U met ons gaat 

     en onze toekomst bent,  

     dat wij ooit zullen wonen waar het leven goed is en gezegend, 

     waar wij uw Naam met liefde uitspreken 

     met alle mensen die gaan in uw spoor 

     heel het mensenvolk, door U genodigd aan uw tafel. 

 

v.  Laat komen uw koninkrijk, hier in ons midden. 

     Gezegend zij uw Naam, God, onze Vader, 

     door Jezus uw Zoon, onze Heer, 

     vandaag en tot in lengte van dagen. 

a.  Amen 

 

HET BREKEN VAN HET BROOD EN HET INSCHENKEN VAN DE BEKERS. 

 

NODIGING 

 v.:  Brood dat leven geeft  

en vrucht van de wijnstok die het hart verheugt - 

    in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.  

Deelt allen in zijn overvloed. 

 

    Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

    heeft Hij het brood in zijn handen genomen. 

    Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn Vader, 

Hij heeft U dank gezegd, 

het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 

 

  “Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. 

  Doe dit om aan mij te blijven denken.” 

 

     Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit, en zei: 

 

  “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

  dat voor u en voor allen wordt vergoten  

tot vergeving van zonden. 

Telkens als jullie uit deze beker drinken, 

zullen jullie aan mij denken.” 



a.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

     verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 

 

Orgelspel:   Lied 670 (‘Kom Schepper God, o heilige Geest’) 

  Tijdens de maaltijd speelt het orgel. 
 

Gebed na de maaltijd: 

v.: ………………………… 

     ………………………… 

 

Onze Vader 

a.:  Onze Vader die in de hemelen zijt, 

      uw naam worde geheiligd, 

      uw koninkrijk kome, 

      uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

      Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

      gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

      En leid ons niet in verzoeking, 

      maar verlos ons van den boze, 

      want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

      tot in eeuwigheid. 

     Amen.  

 

Allen gaan staan.  

 

WEGZENDING EN ZEGEN:  

v. : ………………………….. 

      …………………………… 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Slotlied: Lied 701 (‘Zij zit als een vogel’) 

 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 
 

 

Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie. Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor 

het buitenonderhoud van de kerk. Het deel voor de diaconie is bestemd voor Kerk In Aktie / Zending 

Egypte. 

 

Gaarne vragen we u uw gift over te maken naar bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.:  

CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

 

Komende zondag, 30 mei 2021, is er een dienst van Woord, Orgelspel en Gebed. Voorganger is mw ds 

E. van der Schie-Hofman uit Gouda. 

 
_____________________________________________________ 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


