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Inleidend orgelspel 
 
 
 
Welkom en afkondigingen 
 
 

Zingen van Pinksterliederen 
 
OTH (nieuw) 136 Geest van hierboven 
 
1.  Geest van hierboven, 
Leer ons geloven, 
Hopen, liefhebben door Uw kracht! 
Hemelse vrede,  
Deel U nu mede, 
Aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen,  
Van grote dingen, 
Als wij ontvangen,  
Al ons verlangen, 
Met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven  
Zal Hij ons geven, 
Als wij herboren,  
Hem toebehoren, 
Die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

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 Heere, 
Doet triomferen 
Die naar U heten 
En in U weten, 
Dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OTH (nieuw) 135 Er komen stromen van zegen 
                                                 
Er komen stromen van zegen,  
Dat heeft Gods woord ons beloofd. 
Stromen verkwikkend als regen,  
Vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein: Stromen van zegen, komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
Zend ons die stromen o Heer’.  
 
Er komen stromen van zegen, 
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 
(Refrein) 
 
Er komen stromen van zegen, 
Zend ons die heilstroom nu neer. 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ons voortdurend, o Heer’! 
(Refrein) 
 
 
De handdruk 1 
  
 
Stil gebed 2 

 
 
Votum en groet 3 

 
 

                                                 
1

 de ouderling van dienst wenst de voorganger Gods zegen toe 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd.  De dominee vraagt of God onze 

Hulp  wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet 



 

 

Zingen: Psalm 97 vers 1 en 2 
 
God heerst als Opperheer; 
Dat elk Hem juichend eer'; 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid; 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heil'ge rijksgeboôn, 
Vol recht en wijs beleid. 
 
Een vuurgloed gaat Hem voor, 
Den gansen hemel door, 
En blaakt aan alle zijden 
Hen, die Zijn macht bestrijden; 
Zijn felle bliksemschicht 
Snelt door al 't zwerk, verlicht 
Den gansen wereldkloot; 
Het aardrijk ziet zijn nood, 
En ijst, en beeft, en zwicht. 
 
 
Lezing van de Wet des Heeren 4 
 
 
Zingen: Psalm 5 vers 3 
 
Ik zal, door 't ijvervuur aan 't blaken, 
O HEER’, bij 't scheem'rend morgenlicht, 
Mij stellen voor Uw aangezicht; 
Oprechte boezemzuchten slaken, 
En biddend waken. 
 

                                                 
4
 de Tien geboden staan in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een spiegel  

voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God. Tevens vormen de  
geboden de regels om naar te leven 



 

 

Gebed 5 
 

Schriftlezingen: Exodus 24: 13-18 en Handelingen 2 vers 1-13 
 
Schriftlezing (1): Exodus 24: 13 – 18 
 
13 Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar 
boven, de berg van God op 
14 Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons wachten, totdat wij bij u 
terugkomen. En zie, Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken 
heeft, moet naar hen toe gaan. 
15 Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 
16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de 
wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, 
vanuit het midden van de wolk. 
17 De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg 
was in de ogen van Israëlieten als een verterend vuur. 
18 Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes 
was veertig dagen en veertig nachten op de berg.  
 
 
Schriftlezing (2): Handelingen 2: 1 – 13 
 
De uitstorting van de Heilige Geest 
 
1 En toen de dag 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.  

                                                 
5
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook  

doen we voorbede voor de  zieken, degenen die het moeilijk hebben enz 



 

 

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, Cappadocië, 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 verlegenheid, en de 
één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?  
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 
 

I.v.m. COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt 
uw bijdrage overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0373 7031 04 t.a.v. 
Hervormde Gemeente Papendrecht o.v.v. collecte. De bijdrage zal over 
de diverse doelen en zendingswerkers d.m.v. een verdeelsleutel 
worden verdeeld. 

 
Zingen: Psalm 68 vers 9 en 10 
 
Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
Verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER’! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 



 

 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan en wil en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
 
Preek 6 over Handelingen 2 vers 3 
En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en 
het zat op ieder van hen.  
 
 
Amen 7 
 
 
Zingen: Psalm 119 vers 9 en 80 
 
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’, 
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 
 
 

                                                 
6 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven 
7
 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord  

betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er  
gehoor aan geven. 



 

 

Ai, zie, o HEER’, dat ik Uw wet bemin; 
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten. 
Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin; 
Uw recht heeft nooit verandering te wachten; 
Dies houd ik dat met een verblijden zin; 
Leer door Uw Geest mij dat gestaâg betrachten. 
 
Dankgebed 
 
Slotzang (staande): Avondzang vers 7 
 
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d’ eer! 
 
Zegen 8 
 
 
 
 

                                                 
8  Deze zegen is een vaste wens en belofte van God, Die geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee. 


