
Orde van dienst Eerste Pinksterdag 
31 mei 2020 - Hervormd Everdingen 
 
Inleidend pianospel  
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst Handelingen 2 : 1-4 
 
Zingen OTH 46 Create in me a clean heart 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me 

Cast me not away from Thy presence, oh Lord 
And take not Thy holy spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy salvation 
And renew a right spirit within me 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen OTH 113 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, 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

 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing Zacharia 4 
 
Zingen ter voorbereiding op de preek Psalm 67 : 3 
De volken zullen, HEER, U loven; 
O HEER, U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 



Onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 
 
Verkondiging ‘Progressie na Pinksteren’ 
 
Muzikaal intermezzo … piano en zang OTHN 134 De wind steekt op 
 
Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 
  
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
  
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 

Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
  
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
 
 

 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Aandacht voor de gaven 
 
Zingen Psalm 25 : 2, 6 
 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven 

 
Zegen 
 
Gesprek na de dienst 
 
Pianospel na de dienst  


