
 

Liturgie zondagavond 5 juni 2022 
 
Voorganger: Ds. H.L. Versluis, Ede 
Organist: André Weerheim 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 105: 1 en 2 (staande) 
 

1. Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 

2. Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen; 
Beroemt u in Zijn heil'gen naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm 
Hun hart verenen tot Zijn eer, 
En zich verblijden in den HEER! 
 

We worden stil voor onze God 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 108: 1 (Weerklank) 
 

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maak, harp en luit, de Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar’k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
 

 
Geloofsbelijdenis 



 

Zingen: Lied 205: 1 en 2 (Weerklank) 
 

1. Stroom, o vloed van Gods genade 
in gemeente, huis en hart! 
Laat in overvloed zich baden, 
wie door dorheid wordt benard. 
Laat o Geest, uw stromen vloeien, 
over het verdroogde zand; 
dan zal de woestijn gaan bloeien; 
groeien vruchten op het land. 

 
 
 

2. Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd! 
Van uw nederdaling dromen 
zonen, dochters, wijd en zijd. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen tot U tilt, 
schenkt uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 

 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 23  
19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en 

de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, 
uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en 
Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 

20.  En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en 
Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de 
Heere zagen. 

21.  Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de 
Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 

22.  En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen 
hen: Ontvang de Heilige Geest. 

23.  Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; 
als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. 

 



 

Handelingen 2: 1 - 13 
1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren 

zij allen eensgezind bijeen. 
2.  En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een 

geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij 
zaten. 

3.  En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich 
verdeelden, en het zat op ieder van hen. 

4.  En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun 
gaf uit te spreken. 

5.  Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen 
uit alle volken die er onder de hemel zijn. 

6.  Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en 
raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen 
taal spreken. 

7.  En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, 
en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs 
die daar spreken? 

8.  En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen 
taal, waarin wij geboren zijn? 

9.  Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van 
Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 

10.  Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij 
Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, 
zowel Joden als proselieten, 

11.  Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de 
grote werken van God spreken. 

12.  En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in 
onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit 
toch zeggen? 

13.  Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 
 

1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 

2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 

Verkondiging: Thema - Gods Geest aan het werk 
 
Zingen: Psalm 138: 1 en 2 
 

1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 
 
 
 



 

2. Door al Uw deugden aangespoord, 
Hebt Gij Uw woord 
En trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, 
Verhoord, gered, 
Haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER, 
Uw lof en eer 
Alom doen ho - ren; 
Wanneer de rede van Uw mond, 
Op 't wereldrond, 
Hun klinkt in d' oren. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 
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Zingen: Gebed des Heeren (Gez.5): 9 en 10 (staande) 
 

9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

 



 

10. Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 
Wij maken staat op Uw genâ. 
Ons hart, o God, die alles ziet, 
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
Het zegt, daar G' op ons bidden let, 
Gelovig Amen op 't gebed. 
 

Zegen 
 


