
Orde van Dienst voor Eerste Pinksterdag 2020 – gelivestreamd vanuit 
de Bergkerk Den Haag 

Met medewerking van: 
Warner Fokkens – orgel 

Jaap en Christi van der Hauw – zang 
Anja Drost – ambtsdrager van dienst, lectrice, zang 

Andreas Rodler – audio- en video-opname 
Leonore Brons – kosteres 

ds Axel Wicke – voorganger 
 

Orgelspel: Intrada over lied 683 “’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest” 
Welkom 

Bemoediging: 
Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT! 

Inleidende woorden op deze dienst 

Samenzang: 672:1+2+7 

1. Kom 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. 

2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

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. 

 

Smeekgebed, beantwoord door: 
 

 
 

Muziekmoment: Orgelimprovisatie over Jerusalaim, stad van God 

Lezing uit het Eerste Testament: Joel 3:1-5 
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen 
dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en 
slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 
Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en 
zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. 
Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend. 
Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de 
Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft be-
loofd; ieder die hij roept zal worden gered. 

Samenzang: 701 – Ze zit als een vogel 
1. Zij zit als een vogel, broedend 

op het water, 
onder haar de chaos van de eer-

ste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van 

de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij 

baren mag. 

2. Zij zweeft boven zee, zweeft 
boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de 
hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op 
het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verbor-
gen voor ons oog. 

3. Zij danst in het vuur, schouw-
spel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en ge-
tuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar 
haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vu-
rig als zij is. 

4. Want zij is de Geest, een met 
God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn 
aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de 
schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredes-
duif. 

 

 



Lezing uit het Tweede Testament: Handelingen 2:1-13 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige wind-
vlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen 
aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heili-
ge Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals 
hun door de Geest werd ingegeven. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en 
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere 
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf 
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moeder-
taal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, 
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, 
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die 
zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en 
Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote 
daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spot-
tend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

Acclamatie:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Overdenking 

Orgelspel: koraalbewerking van D. Buxtehude : Komm heiliger Geist, 
Herre Gott 

 

Samenzang: 690 – Taal op de tong 
1. Taal op de tong, 

een loflied op de lippen, 
prijs ik de dag 

voordat het avond is. 

2. Gij die uw naam 
eer aandoet op de aarde, 

ik zing de lof 
van uw verrijzenis. 

3. Gaat er een licht 
de duisternis te boven, 

een zon die nacht 
en nevel overwint, 

4. ik loof het vuur 
dat neerdaalt uit de hoogte 

en ook in mij 
een nieuwe dag begint. 

Mededelingen 
De collectes: 
De eerste collecte is de Diaconale collecte voor de Kinderwinkel. De 
Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en 
tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet zo makkelijk heb-
ben. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL46 INGB 00000 76792 
ten name van het College van Diakenen van de PGG onder vermelding 
van: Kinderwinkel. 
De tweede collecte is voor Kerk in Actie, bestemd voor het Werelddia-
conaat, met name voor de kleine, maar groeiende, christelijke kerk in 
Marokko. 
U kunt uw gift storten op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name 
van Kerk in Actie onder vermelding van: collecte Pinksterzending. 
Verder blijven wij u graag wijzen op onze doorlopende inzamelactie 
voor Stichting Bootvluchteling. Dat was onze vastenactie, echter is de 
nood van vluchtelingen in overvolle kampen uiteraard met Pasen niet 
ineens verdampt en Stichting Bootvluchteling blijft haar belangrijk werk 
gewoon doen. U kunt dat steunen door een gift over te maken op re-
keningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchte-
ling. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw gift! 
Volgende week: 
Wij stellen de drie gebouwen van onze wijkgemeente eens per week 
open, voor meditatie, stilte en gebed. Uiteraard onder inachtneming 
van alle corona-regels. Onze twee kerkgebouwen, de Bergkerk en de 
Maranathakerk, zijn op zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur open en het 
Buurt-en-Kerkhuis Bethel op de donderdagen van 14 tot 17 uur. In 



Bethel houdt diaconaal buurtwerker Klaas Bruins parallel een inloop-
spreekuur mocht u met een praktische hulpvraag zitten. 
Aanstaande zondag, 7 juni, vieren wij weer een dienst en zenden wij de 
livestream op YouTube en Kerkomroep uit vanaf 10 uur, met mijn col-
lega ds Martine Nijveld als voorgangster. Gebedsintenties kunt u tot en 
met vrijdag naar haar mailen of per telefoon doorgeven. Voor al onze 
diensten kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we 
die per mail of post naar u toe. 
Voor andere opties voor geestelijke inspiratie verwijzen wij naar inter-
net, radio en TV, waar op zondagmorgen meditaties en kerkdiensten te 
vinden zijn. En op www.luistertroost.nl staat voor elke dag een kort en 
goed woord. 
Mochten de muren op u afkomen, mocht u verlangen naar een gezellig 
babbeltje aan de telefoon, een pastoraal gesprek of mocht u verlegen 
zitten om praktische hulp: belt u vooral een van de voorgangers. Ook is 
er de website www.nietalleen.nl en het telefoonnummer 0800-1322 
waar u een luisterend oor kunt vinden. 

Muziekmoment: Bachkoraal Brunnquell aller Güter 
1. Brunnquell aller Güter, Herrscher der Gemüter, lebendiger Wind, 
Stiller aller Schmerzen, dessen Glanz und Kerzen mein Gemüt entzündt, 
Lehre meine schwache Seiten deine Kraft und Lob ausbreiten. 

2. Lass den Fürst der Höllen nicht mit Listen fällen meiner Tage Lauf! 
Nimm nach diesem Leiden mich zur Himmelsfreuden, deinen Diener 
auf! 
Da soll sich mein Mund erheben, dir ein Halleluja geben.  

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
Iedere voorbede en het stil gebed worden beantwoord met het zingen 

van (een herhaling, dus na elke bede twee keer): 
 
 
 

Tijd van stilte 
‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid) 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw konink-
rijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons he-
den ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heer-
lijkheid in eeuwigheid. Amen. 

Slotlied: 675 - Geest van hierboven 
1. 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! 

2. Wat kon 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 kind’ren zijn 

Halleluja! 

Zending en zegen, beantwoord door 

 
 

Orgelspel: Postludium over Lied 675: Geest van Hierboven 


