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Pinksterviering 2021     Grote Kerk Harlingen – 23 mei – 9.30 uur 
Voorganger: ds T.G. van der Linden / Organist: Eeuwe Zijlstra / Ouderling: Jan van der Tuin / Lector: Syds Keuning  
zangers: Berber Twijnstra, Jet Twijnstra, Harm Bloemhof en Ids Albertsma.  
Hobo: Tamar Miedema; dwarsfluit: Ymieke Miedema; o.l.v. Trudy Baard, vleugel 
 
Orgelspel 
 
Voorzang: Lied 825: 1 en 3 
De wereld is van Hem vervuld, 
die ‘t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 

Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Lied: ‘Jezus, kom in ons midden’ (Iona, 13) 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 107: 7 en 9 
Laat ons nu voor den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 

Waarom sluit gij uw ogen? 
Zijn licht ontsteekt het licht, 
zijn geest komt aangevlogen, 
verheft uw aangezicht! 
Dankt dan den HEER als gij 
de doodsnacht zijt ontvloden – 
de schemer gaat voorbij, 
de morgen is ontboden. 

Gebed om ontferming 
 
Woord van genade   
 
Glorialied 875: 
Father, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 

Jesus, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 

Spirit, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 

 
Moment met de kinderen 
 
Gebed van de zondag 
 
1e Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 
 
Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’, 1 en 2 
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 erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
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2e Schriftlezing: Handelingen 2: 1-14 
 
Lied: Motet ‘Het zal zijn in het laatste der dagen’ (Joël 2) 
 
Preek 
 
Vleugel en hobo: ‘Siciliano’ G.B. Pergolesi (1710-1736) 
 
Afscheid en bevestiging 
  
 Afscheid vertrekkend ambtsdrager: Jellie Keulen 
 
 Presentatie en opdracht aantredend ambstdrager  
 Arno Broek 
 
 Gelofte en verbintenis 
 
Antwoordlied: 670: 1, 2, 3 en 7 
1. Kom Schepper God, o Heilige Geest,  
daal in de mensenharten neer,  
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 
 2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
 o goddelijk geschenk, ons voort, 
 o balsem die ons werd bereid, 
 o bron van vuur, o levend woord. 
 
 
 
 
 

 
3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
Acclamatie: ‘Veni Creator Spiritus’ (Kom, Schepper Geest), Taizé, 116 
 
Slotlied: 672  
1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

3. In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

 
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. 

Gelukwens vertrekkende en bevestigde ambtsdrager 
 
Zegen  
 
Orgelspel  

 
 

Wij wensen u allen fijne en inspirerende Pinksterdagen 


