
Pinksteren 5 juni 2022 

 
Ontmoeten en elkaar verstaan - Henriëtte Alexander 
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Orde van dienst  

voor de viering van 5 juni  

samen met Goud op Zondag 

in de Bergsingelkerk te Rotterdam 
 

Kleur: rood Pinksteren 
 

Voorgangers Bram Robbertsen (Goud op Zondag) en 

 Lydia Roosendaal (Bergsingelkerk)  

Muzikale medewerking Edwin Vooijs (pianist) en  

cantorij-projectkoor o.l.v. Edwin Vooijs 

Ambtsdrager van dienst Javed Paul  

Lectoren Esmeralda Mertens-Meelhuysen, 

Javed Paul, diverse gemeenteleden 

(Bijbellezingen) 

Bea Jodha en Karina Sultan  

(Dankgebed en Zegenbede) 
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Opgang 

- Klokken luiden 

- Preludium over Lied 673 

 

- Inleidend woord 

 

Intrede  (allen gaan staan) 

V= Voorganger,   
G = Gemeente = mensen in de kerk 

 
-  Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
- Gebed van toenadering  
V: O God, U die als eerste sprak ‘er zij licht’, 

 keer U naar ons toe 

G: Doe ons opademen en weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefdesvuur zien 

 en verlicht ons met uw Pinkstergloed  

G: Vernieuw ons met uw adem 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 
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- Intochtslied: Lied 672: 1-4-5-7 

 
 

4: Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 

 

5 Des Heren tafel brengt 
ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus’ bloed 
en Christus’ lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, 
gelovig, blij en stil. 
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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. 

- Kyriëgebed, met gezongen responsie ’Heer ontferm U’ Taizé-zangers  
 

- Glorialied:  Lied ‘gloria’ Taizé (in canon met de gemeente) 

 

De Heilige Schrift 
 

- Gebed bij de opening van de Schrift  
     Kom, Heilige Geest adem ons open, 

      zodat wij de woorden van de Schrift verstaan. 

      Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde, 

      zodat wij God in zijn Woord ontmoeten. 

      Amen. 
 

- Pinkstergedicht 
Van hemelhoog waait plots een wind 

door ’t huis waar ieder zich bevindt. 

In taal en teken komt de Geest, 

Gods adem, op het Pinksterfeest. 
 

Zingen: 681: veni sancte Spiritus (Taizé)  
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Vertaling:  Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 

Zoals na de oogst de eersteling 

een teken is van nieuw begin 

dat aan de dode grond ontspruit, 

zo wijst de Geest ons nu vooruit. 

Zingen: 681: veni sancte Spiritus (Taizé) 

Zij spreekt een taal die wordt verstaan 

en komt diep in de harten aan. 

Haar woord is liefdevol, zo zacht 

en vredig als een zomernacht. 

Zingen: 681: veni sancte Spiritus (Taizé) 

Zij troost ons bij verdriet en pijn, 

wil als een moeder voor ons zijn. 

Zij helpt ons om weer op te staan 

en geeft ons kracht om door te gaan. 

Zingen: 681: veni sancte Spiritus (Taizé) 

Dat ons die moed doorstromen mag, 

dat wij als op die pinksterdag, 

bewogen door een warme gloed, 

op weg gaan door de Geest gevoed. 

Margryt Poortstra  (Uit: Zangen van zoeken en zien)  
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- Zingen:  Lied 686: 1,2,3

 
 
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.- 
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Kinderen gaan naar de eigen kindernevendienst 

- Schriftlezing: lezing  Genesis 11: 1-9  

111Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen 

in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar 

vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen 

en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en 

aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die 

tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de 

hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar 

de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6‘Dit is één volk en 

ze spreken allemaal een en dezelfde taal’, zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is 

nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun 

bereik. 7Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat 

ze elkaar niet meer verstaan.’ 8De HEER verspreidde hen van daar over de 

hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 

- Zingen: Lied 696: 1,2,3 door de cantorij

refrein 
Waai nu, Geest, waai. 
Vuur ons aan en waai. 
Lieve Geest, waai. 
 
Maak warm wat koud is, 
doe buigen wat star is. 
Vuur ons aan en waai. 
 
Besproei wat dor is, 
genees wie ziek is. 
Vuur ons aan en waai. 
 
Gast van de ziel, 
weldadige zachtheid. 
Vuur ons aan en waai. 

Trooster waarachtig, 
Jij die de weg wijst. 
Vuur ons aan en waai. 
 
Licht van de harten, 
mensenbeschermer. 
Vuur ons aan en waai. 
 
Gever van ’t goede, 
lieverlief vuur. 
Vuur ons aan en waai. 
 
refrein 
Waai nu, Geest, waai. 
Vuur ons aan en waai. 
Lieve Geest, waai. 
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- Schriftlezing: lezing  Handelingen 2: 1-12 

  Handelingen 2: 3-4 in verschillende talen 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4  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.5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 
waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen 
taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het 
zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen 
allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, 
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en 
Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, 
inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 en ook mensen uit 
Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze 
eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun 
stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen? 

 
 
 
 
 
- Zingen:  Lied 695:  1-2-3 Cantorij 4-5 gemeente 

1 cantorij Heer, raak mij aan met uw adem, 
 reik mij uw stralend licht, 
 wijs mij nieuwe wegen, 
 geef op uw waarheid zicht. 
 
2 cantorij Raak met uw adem mijn onrust 
 tot ik de rust hervind. 
 Al mijn wonden heelt Gij: 
 Gij ziet in mij uw kind. 
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3 cantorij Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
 en al mijn twijfels bant. 
 Als geroepen kom ik: 
 mijn tijd is in uw hand.  
Allen: 

 

 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
 geef ons een vergezicht! 
 Draag ons op uw vleugels, 
 zegen ons met uw licht! 
 
- Uitleg en verkondiging 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

- Zingen: Lied 677: 1-2 Cantorij 3 met gemeente 

1  Geest, uit de hemel neergedaald, 
 storm van gedrevenheid, 
 breek niet de mens die ademhaalt, 
 Gij die ook stilte zijt. 
 

2 Geest van de Vader en de Zoon, 
 vuur van hun heiligheid, 
 verzeng ons niet, maar brand ons schoon 
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 van ongerechtigheid. 
3 

 

 

 
 

Gaven en Gebeden  

Diaconaal minuutje Pinkstercollecte.  

- Inzameling van de gaven 

mogelijkheid om uw gaven digitaal over te maken (zie zondagsbrief) of 

na de dienst uw gaven in de bus of de rode emmer achterin de kerk te 

doen. 

- Kinderen komen terug uit de eigen kindernevendienst 

- Voorbeden  

- Stil gebed 

 
- Cantorij: 'O Lord hear my prayer' 

O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer. 

When I call, answer me. 

O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer. 

Come and listen to me.  
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Maaltijd van de Heer 

- Inleidend woord maaltijd van de Heer 
 
- Tafelgebed 
V: De Heer zij met je. 
G: en ook met jou. 
V: hef uw hart op. 
G: we brengen ze naar de Heer. 
V: laten we de Heer onze God danken. 
G: het is goed om te danken en te prijzen. 
 
-Cantorij zingt: ‘Heilig, heilig, heilig’ 
 Heilig, heilig, heilig, HEER, God van licht en kracht. 

Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. (2x) 
Hosanna, hosanna in de hoge. (2x) 

 
V:  Gezegend bent U God, onze Vader, Schepper van hemel en aarde. 

In uw licht leven wij. alles ontvangen wij uit uw hand. 
 

 Wij loven en prijzen U om Jezus Christus, onze Heer 
die is gestorven om onze zonden  en is opgestaan. 
 

 Wij danken U door Hem die zo alles heeft volbracht,  
die ons brood in zijn hand heeft genomen 
en het gebroken heeft, en aan zijn vrienden uitgedeeld met de 
woorden: Neemt en eet, mijn lichaam voor jullie. 
 

 En zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: 
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,  
dat voor jullie wordt vergoten tot vergeving van zonden. 
Telkens als jullie hieruit drinken doen jullie dat om Mij te gedenken. 

 

Daarom zegenen wij U, door Hem Die wij hier en nu gedenken 
met dit brood en deze beker. 

 

Zend uw Geest, maak ons één in uw naam 
dat we leven van uw liefde en de weg van de vrede gaan.  
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Zo loven en zegenen wij U met allen in hemel en op aarde, 
want uw Geest maakt vrij en opent de toekomst.  

 Aan U de eer, de macht en de glorie. 

- Onze Vader  
Ieder bidt het onze Vader in zijn of haar eigen taal. Wanneer je het 
gebed niet uit je hoofd kent, mag je deze woorden samen met de 
voorganger uitspreken: 

 
 Onze Vader in de hemel,  
 laat uw naam geheiligd worden. 
 laat uw koninkrijk komen, 
 laat uw wil gedaan worden, 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit, 
 in eeuwigheid. 
 Amen. 
 

- Lam van God 
 

V:  Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt 
 ontferm U over ons. 
 Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt 
 geef ons vrede. 

G: Amen. 

 - Vredegroet 
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V: De vrede van God zij altijd met je.  
G: En ook met jou. 
V: Wij wensen elkaar de vrede van Christus. 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
V: Brood uit de hemel, lichaam van Christus voor u gegeven. 
V: Wijn van het koninkrijk, het bloed van Christus voor u vergoten. 

 - Delen van brood en wijn / druivensap; cantorij zingt ‘Ubi Caritas’ 
 
Dankzegging 
 
Lector:  Heer, wij danken U voor de zegeningen die wij van U hebben 

ontvangen. U hebt ons door uw Geest in brood en wijn 
kracht gegeven door Christus’ aanwezigheid.  
Maak van ons vrije en blije mensen die leven in uw licht, 
vandaag en alle dagen van ons leven.  

G:  Amen. 
 

Zending en Zegen  (Allen gaan staan)  

- Zingen: Slotlied 970 
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2  Ranken zijn er vele, één is de stam, 
 wijnstok van het leven, 
 ranken zijn er vele, één is de stam, 
 wij zijn één in Christus. 
 
3  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 Geest van Jezus Christus, 
 gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 wij zijn één in Christus. 
 
4  Velen mogen dienen als onze Heer, 
 Hij wast onze voeten, 
 velen mogen dienen als onze Heer, 
 wij zijn één in Christus. 
 
5  Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus’ lichaam, 
 leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn één in Christus. 
 

- Zending en zegenbede 
 
Lector: In ons hart en in ons huis: De zegen van God 

In ons komen en in ons gaan: De vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht: De liefde van God 
Bij het einde, nieuw begin: De armen van God om ons te 
ontvangen, thuis te brengen. 
Amen 
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Na afloop van de dienst mag iedereen een rode bloem 

meenemen en deze weer doorgeven aan iemand om op te 

vrolijken (misschien jezelf wel). 
 

Er is koffiedrinken met lekkernij om te elkaar 

ontmoeten en elkaar te verstaan in de vreugde 

van het Pinksterfeest. Goud op Zondag en de 

diaconie van de Bergsingelkerk hebben gezorgd 

voor de lekkernijen. 

 

 

Maria-Primachenko – Oekraine 

 

Liedboek L10657 


