
Protestantse Gemeente te Woensdrecht 
Orde van Dienst voor pinksterzondag 5 juni 2022. 

Voorganger: de heer C. Daleboudt 
Organist: de heer Rein Ros 

Aanvang: 09.45 uur 
  

 
VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm  Psalm 68 vers 1 en 3 
1. God richt zich op, de vijand vlucht; 

zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 
zingt Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 
 

3. O God, de wonderen die Gij deed,  
toen Gij daar voor ons henen schreed!  
De aarde werd bewogen.  
Dit is de berg van uw verbond!  
Uw stromen drenken hier de grond,  
hier daalt Gij uit den hoge.  
Een regen van vrijgevigheid hebt Gij uw erfdeel toebereid,  
uw erfdeel dat versmachtte.  
Uw schare heeft zich daar gezet;  
dit is uw woord, dit is uw wet:  
Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 

 
moment van stilte 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
  



 

Bij wijze van   drempelgebed Lied 680 (geheel) 
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. 
 

5. O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd, 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

Korte inleiding n.a.v. Wijsheid 1 vers 7 
 

vervolg aanvangspsalm Psalm 68 vers 6 en 7 
6. O stoet van wie het heil bevocht 

en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen ! 
Gij God, die duizend- duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen ! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die den Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis ! 
Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvangt de hoogste hulde. 
 

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen. 
 



 
kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn 

Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g:  Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  

     Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
 

Gloria lied Lied 672 vers 1, 2 en 7 
1. Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

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. 
 

7. Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing Hooglied 4 vers 12 – 5 vers 1 
 
zingen  Lied 690 (geheel) 

1. Taal op de tong,  
een loflied op de lippen,  
prijs ik de dag  
voordat het avond is. 
 

2. Gij die uw naam  
eer aandoet op de aarde,  
ik zing de lof  
van uw verrijzenis. 



 
3. Gaat er een licht  

de duisternis te boven,  
een zon die nacht  
en nevel overwint, - 
 

4. ik loof het vuur  
dat neerdaalt uit de hoogte  
en ook in mij  
een nieuwe dag begint. 
 

 

schriftlezing Handelingen 2 vers 1 – 14 en 37 - 39 
 
zingen Psalm 104 vers 1 en 8 

1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. 
Bekleed is Hij met majesteit en pracht, 
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, 
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. 
Hij die de hemel uitspant als een tent, 
Hij bouwt zijn zalen in het firmament. 
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, 
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven. 
 

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. 

 

schriftlezing Johannes 14 vers 8 – 17 
 

zingen Lied 670 vers 1, 3 en 6 
1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 
zij zijn Uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

6. Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van Beiden uitgegaan. 
 

 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
  



 

zingen Lied 686 (geheel) 
1. De Geest des Heren heeft  

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  
die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield,  
maakt één wat is verdeeld. 
 

2. Wij zijn in Hem gedoopt,  
Hij zalft ons met zijn vuur, 
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt,  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3. De Geest die ons bewoont,  
verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt. 
Kom, Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt. 
 

 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 

zingen Lied 858 vers 1 en 2 
1. Vernieuw in ons, o God, 

uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht.  
 

2. Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 



 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT…. 
 …  AMEN 
 

mededelingen 
 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
–  

slotlied Lied 687 (geheel) 
1. Wij leven van de wind 

Die aanrukt uit den hoge 
En heel het huis vervult 
Waar knieen zijn gebogen, 
Die doordringt in het hart, 
In de verborgen hof, 
En uitbreekt in een lied 
En opstijgt God ten lof. 
 

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. 
 

3. Wij teren op het woord, 
Het brood van God gegeven, 
Dat mededeelzaam is 
En kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
Geeft uit met gulle hand 
Dit manna voor elk hart, 
Dit voedsel voor elk land. 
 

 
wegzending en Zegen 
 

v:  ………. 
g:   
 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 
  



 
 

inzameling van de gaven Ubi Caritas (Lied 568a) 
 eerste collecte: ZWO 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 


