
Pinksteren 5 juni 2022
Hervormde Kerk Kapelle

aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. L.C.P. Deventer

Cantorij o.l.v. mw. Hannie Hertgers-van Stel 

Fluit: Corine Oele, viool: Maartje Crajé, hobo: Brechtje Crajé

Orgel: Mark Christiaanse 

Bloemen: mw. Margriet Kloosterman- Hertgers



Welkom

Voorzang: gezang 699: 1c, 2a, 3c, 4a

1.c      O Pinksterdag, 2.a O hemelvuur
           paasfeest in ’t goud: stormende kracht,
           God heeft ons niet verlaten; als duif hier neergestreken,
           zijn Geest getuigt brand ons vooruit
           zeventigvoud, door diepe nacht,
           brengt ons in alle staten. de aarde tot een teken.

3.c      O pracht van God 4.a O Trooster lief
           kolom van licht, berg ons in U,
           zelf aan het Licht onttogen, wij waren haast verloren:
           o warmte van waar blijft de hoop
           Gods aangezicht: als wij niet nu
           door U zijn wij bewogen. uit U worden herboren?

Mededelingen 

Aanvangspsalm 68: 9, 12 

9.        God is de bron, de klare wel,
           springader voor heel Israël,
           uit Hem vloeit louter zegen.
           Zijn lof ontspringt als een fontein,
           zijn volk zal louter vreugde zijn,
           komend van allerwege.
           God, onze sterke bondgenoot,
           toon ons uw macht, uw krachten groot;
           Gij zult uw stad gedenken.
           Vorsten van verre bieden Hem
           terwille van Jeruzalem
           hun eerbied, hun geschenken.



12.      Gij mogendheden, zingt een lied,
           zingt Hem die koninklijk gebiedt,
           hier en in alle landen.
           Hij heft zijn stem, een stem van macht -
           uw sterkte zij Hem toegebracht,
           strekt tot Hem uit uw handen.
           Zijn heerlijkheid en hoog bevel
           staan wakend over Israël,
           geen wankeling gedogend.
           Doorluchtig is uw majesteit,
           geef aan uw volk standvastigheid,
           o Here God hoogmogend.

Stil gebed

Votum en groet door cantorij 291d     

           Onze hulp in de Naam van de Heer, 
           die hemel en aarde gemaakt heeft.
           Hoor ons aan, eeuwige God,
           hoor naar ons bidden
           Gij die ons hart aanziet,     
           Gij die onze diepten peilt,
           Blijf ons niet verborgen!
           Wij herkenden U niet, wij  zochten wij onszelf
           Gij, Heer vergeef ons
           Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
           Geef ons Uw genade!
           Breng ons in het reine met U en met elkaar.
           Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.
           Amen. 

Kyrie en gloria 

I.         HEER ONTFERM U,
I en II. Heer ontferm u.
I.         CHRISTUS ONTFERM U,
I en II Christus ontferm u.
I.         HEER ONTFERM U OVER ONS
I en II. Heer ontferm u over ons



I en II.   Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
           en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
           wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U,
           wij danken U om uw glorie!
           hemelse koning, God over allen, Vader van mensen.
           Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God
           die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
           geef uw ontferming!
           heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, allerhoogste
           Jezus Messias, Heilige Geest, glorie van God! 
           U alle eer, nu en altijd. A~men. A~men. A~~men

Kinderverhaal

Instrumentaal: Heer, Uw bloed dat reinigt mij - P. Burger

Gez. 243:  3c, 4a, 5a, 6c, 7a (LB 1973)

3.c      Het vuur, op Sinaï een stroom,
           een wilde vlammendans,
           is nu op ieder hoofd een kroon,
           in ieder oog een glans.

           4.a De stem die als bazuinen luid
           neersloeg op ’t bevend volk,
           met majesteit weerklinkend uit
           de donkerzwarte wolk,

5.a      die grote stem des hemels vindt
           nu hartelijk gehoor,
           en is als ademtocht van wind,
           als geestdrift in het oor,

           6.c en vult de kerk van God, en vult
           de wereld overal;
           slechts niet het hart dat in zijn schuld,
           zijn trots volharden zal.



7.a      Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
           kom in het oor, o Geest,
           en red, Heer, door uw overmacht
           wie U bemint of vreest.

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Gezang 670: 1c, 2a, 3c, 7a

1.c      Kom Schepper God, o Heilge Geest,
           daal in de mensenharten neer,
           zij zijn uw schepselen geweest,
           herschep hen in genade, Heer.

           2.a 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.c      Ontsteek een licht in ons verstand
           en maak tot liefde ons hart bereid,
           geleid met milde vaste hand
           ons zwakke vlees in zekerheid.

           7.a 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.

Lezing: Genesis 11: 1-9 
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen
in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar
vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen
en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen,
en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren
die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet
over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te



kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6‘Dit
is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en
wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn,
ligt nu binnen hun bereik. 7Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring bren-
gen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ 8De HEER verspreidde
hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.
9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring
in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde
Hij de mensen over de hele aarde.

Gezang 67a: refrein: allen, voorzang : cantorij

1c       Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
           loven zijn machtig beleid,
           omdat Hij steeds op wondere wijze 
           alles bestuurt in gerechtigheid. 
allen:  refrein

2c       Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
           toont ons zijn aanschijn van licht.
           Hij gaat ons voor op alle wegen, 
           heeft uit de zonde ons opgericht. 
allen:  refrein

3c       Hij is de God, die ons verblijdde, 
           die onze nood heeft verstaan;
           die ons een hemels Paasmaal bereidde 
           en zonder vrees door de wereld laat gaan.
allen:  refrein



4c       Laat alle volken uw almacht vrezen,
           aller lof zij U gewijd,
           laat, Heer, uw naam bezongen wezen
           in aller eeuwen eeuwigheid. 
allen:  refrein

Lezing: Hand 2: 1-4, 6-11 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plot-
seling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen
op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven. 
6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in ver-
warring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren
buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Joden als proselieten – wij allen
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

Hallelujagezang uit  270c met tekst uit psalm 104:30

Cantorij: Halleluja, halleluja, halleluja
Allen:      Halleluja, halleluja, halleluja
Cantorij: “Zend Uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde 
           een nieuw gelaat”
Allen:      Halleluja, halleluja, halleluja

Lezing: Joh. 14: 26

Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam
zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat
ik tegen jullie gezegd heb.

Gezang 679: 1c, 2c, 3a, 4a, 5c, 6a, 7a

1.c      Geweldige, gedreven wind,
           die valt met groot gedruis,
           die rukt aan muren, dak en bint,
           gij vult dit huis.



2.c      Uw overdaad van adem stuwt
           het water voort met macht,
           wat God wil bouwen wordt opnieuw
           tot stand gebracht.

           3.a Wat God wil bouwen is gezaaid
           en door de dood gegaan
           en dat zal kiemen waar Gij waait,
           als levend graan.

4.a      Geweldige, Gij vult dit huis
           en slaat de tongen los,
           Gij maakt ons vurig dat het bruist
           als jonge most.

           5.c Gedrevene, uw teugel breekt
           geliefde banden stuk
           en al wat onontbeerlijk leek
           wordt ons ontrukt.

6.a      Wie zal verduren wat U drijft
           en wie begeert uw lust:
           Gij wakkert aan en gaat te lijf
           en kent geen rust.

           7.a Gij, die niet te bedaren zijt,
           laat ons toch tot de oogst,
           o storm van vuur en tederheid
           niet ongetroost!

Prediking

Instrumentaal God and God alone - Ph. McHugh



Apostolicum gez. 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van
de Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten
derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende
ter rechterhand Gods, des almachtigen Va ders, vanwaar Hij komen zal om
te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des
vlezes en een eeuwig leven. AMEN  

Voor- en dankgebed responsie: Veni sancte spiritus

Slotgezang 672: 1, 2, 3
1.        Komt laat ons deze dag
           met heilig vuur bezingen
           en met vernieuwde vreugd,
           want God deed grote dingen.
           Eens gaf de Heilge 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.



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.

Zegen 

Orgelspel: Choral et final ‘Veni Creator’ - M. Duruflé

Collecte voor Kerk in Actie, Pinksterzending (bij de uitgang)



Komende diensten

12 juni: 10.00 u. Dhr. Wilco Blaak
Thema: Reckless love
jeugddienst

19 juni: 10.00 u. Ds. L.C.P. Deventer
Viering Heilig Avondmaal

26 juni: 09.30 u. Ds. M. van Maanen, Breskens
11.30 u. Ds. D. de Roest, Weeldienst

Inloopochtend

           De inloopochtend is maandag 13 juni 10.00 uur. 
           De gebruikelijke eerste maandag van deze maand is tweede Pinksterdag.


