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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 5 juni 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
Eerste Pinksterdag 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: Kom, verras ons 
U ontmoet ons, soms zo onverwachts. 
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt. 
Vul ons hart en open ons verstand, 
Heilig God, die ons verrast. 
 
U verwelkomt ons in Uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en laat Uw diepste wezen zien. 
 
Geest van leven, 
toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons, 
zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons 
met meer van U. 
 
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt. 
In ons wachten bent U aan het werk. 
En wij durven U te vragen: Heer, 
openbaar Uzelf steeds meer. 
 
U verwelkomt ons in Uw geheim. 
Toon Uzelf en laat Uw diepste wezen zien. 
U verwelkomt ons in Uw domein, 
om in Uw aanwezigheid te zijn, 
om uw macht en majesteit, 
opnieuw te zien, 
zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons. 
 
Geest van leven, 
toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons, 
zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons 
met meer van U. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 360 

1 Samen in de Naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
2 Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is, 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3 Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Stil gebed; votum en groet 
 
Zingen Psalm 118 vers 12 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
die Isrels God geheiligd heeft; 
laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
och HEER, geef heil op deze dag; 
och, dat men op deez' eerstelingen 
een rijke oogst van voorspoed zag. 
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Wetslezing 
 
Zingen Op Toonhoogte 136 vers 1 en 2 

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! 
 
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 Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Gebed  
  
Schriftlezing Handelingen 2 : 1 – 13 
 
Kindermoment 
 
 
 
 



4 
 
 

Zingen Op Toonhoogte 444 
1 Ik moet weggaan, Ik moet weggaan, 
Ik kan echt niet blijven, 
maar Ik zal een mooie brief 
in jullie harten schrijven. 
Als je dan Mijn woorden leest, 
weet je dat Ik ben geweest. 
Als je dan Mijn woorden leest, 
weet je dat Ik ben geweest. 
 
2 Ik ben bij je, Ik ben bij je, 
Ik ben t’rug gekomen 
en Ik heb Mijn mooiste vuur 
voor jullie meegenomen. 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest. 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest. 
 
3 Ik ben bij je, Ik ben bij je, 
Ik ben bij de mensen 
zodat ze elkaar verstaan 
over alle grenzen. 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest. 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 13 vers 2 (Psalm 33 : 2 NB)  

Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden, 
op liefde rust Zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde 
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heem’len hoog verheven, 
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door Zijn stem. 

 
Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 385 vers 1, 2, 3 en 5 
1 Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
2 Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
3 Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
5 En bouw Uw koninkrijk 
in de volken, Uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw Uw koninkrijk in ons. 
Bouw Uw koninkrijk op aard'! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Op Toonhoogte 379 

1 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat Uw heil 
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heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord: 
Dat het licht overwint. 

 
2 Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

(Refrein) 
 
3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

(Refrein) 
 
Zegen 
 
 
Na de dienst  

Zang: Op Toonhoogte 138 
(2 maal) 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 


