
Morgendienst Eerste Pinksterdag 2020  in de Oude Helena kerk 

 

Voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk 

Organist: Hans te Winkel 

Trompet: Jan Willem Kobus 

Zang: Heidi Ebbers 

          Johan Hoftijzer 

 

Orgelspel met trompet 

 

Welkom en Mededelingen 

 

Zingen: Lied 672: 1 en 3 

 

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. 

 

In 't lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 

zijn wij door uwe kracht 

als kinderen nieuw geboren. 

Deel dan uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 

Dat ieder op zijn plaats 

een levend lidmaat zij. 

 

Stil Gebed 

 

Bemoediging en Begroeting 

 

Zingen: Lied 360: 1, 2, 4 en 6 

 



Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt 

met hemelse barmhartigheid. 

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij ons geeft. 

 

Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

Gebed  

 

Zingen: 146C: 1 en 3 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God . 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft, 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft. 

 

 



Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Lezen: Handelingen 2: 1-13 

 

Zingen: Lied 687 

 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

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. 

 

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, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 686 



De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maak één wat is verdeeld. 

 

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. 

 

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. 

 

Bij afkondiging overlijden zingen: Lied 302: 4 

 

O heilige Geest, ons hoogste goed, 

ten Trooster ons gegeven, 

heb dank dat Gij ons delen doet 

in Jezus' dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood, 

blijf ons nabij in angst en dood, 

op U steunt ons vertrouwen. 

 

Gebed 



 

Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’ 

 

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. 

 

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. 

 

Prijst 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! 

 

Zegen 

 

Orgelspel met trompet  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


