
 
 

PINKSTEREN 2018 
op zondag 20 mei 

om 9.30 uur in de Martinikerk  
van Bolsward 

 
 

 

 

Thema:  Zo verschillend en toch Eén 
 

 
 
Voorganger: ds. J. Ariesen 
Organist:       Kees Nottrot 
Muziek en zang: het Martini - combo 
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Orgelspel  
 

Zingen voor de dienst: Lied 657: 1 en 4  
 

1  Zolang wij ademhalen 
    schept Gij in ons de kracht 
    om zingend te vertalen 
    waartoe wij zijn gedacht: 
    elkaar zijn wij gegeven 
    tot kleur en samenklank. 
    De lofzang om het leven 
    geeft stem aan onze dank. 

 

 

4  Ons lied wordt steeds gedragen 
    door vleugels van de hoop. 
    Het stijgt de angst te boven 
    om leven dat verloopt. 
    Het zingt van vergezichten, 
    het ademt van uw Geest. 
    In ons gezang mag lichten 
    het komend bruiloftsfeest. 
 

Welkom, mededelingen. Stil gebed  
 

                 we gaan staan 
 
 

Zingen:  Psalm 68: 3  (Frysk)       

 

3  O God, de wond’ren die Gij deed, 
    toen Gij daar voor ons henen schreed! 

    De aarde werd bewogen. 
    Dit is de berg van uw verbond! 
    Uw stromen drenken hier de grond, 
    hier daalt Gij uit den hoge. 
    Een regen van vrijgevigheid 
    hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
    uw erfdeel dat versmachtte. 
    Uw schare heeft zich daar gezet; 
    dit is uw woord, dit is uw wet: 
    Gij geeft ons nieuwe krachten. 
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Bemoediging  
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  
A: DE VADER DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  
A: DE ZOON DIE ONS TROUW BLEEF DOOR DE DOOD HEEN 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  
A: DE HEILIGE GEEST DIE ONS NOOIT LOSLAAT.   AMEN 
 

Groet   
 

Zingen: Psalm 68: 7  (Frysk)           
 

 

7 God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   Zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 

 

Welkom aan alle gasten  
 

Combo: De wind steekt op 
 

Gebed van toenadering 
 

De tien woorden 
 

Zingen: Lied 310 
 

1 Eén is de Heer, de God der goden, 
 wie buigt voor beelden wordt misleid. 
 Ga op de weg van zijn geboden – 
 er is geen god die zo bevrijdt! 
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2 Houd zijn naam hoog, houd die in ere, 
 veracht, misbruik de hemel niet; 
 dankbaar zal ieder respecteren 
 zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 

 

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
 niet onnadenkend in de wind. 
 Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
 wie drift bemint wordt ziende blind. 
 
 

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
 blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
 Diefstal kan geen geluk vergroten; 
 neem niet uw naaste vreugde af. 
 

5 Leugen en laster? Valse goden! 
 Begeerte baart slechts bitterheid. 
 Ga op de weg van Gods geboden – 
 er is geen god die zo bevrijdt! 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Combo: Lied 681: Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 

Lezen: Handelingen 2: 1 - 6, 14a en 16 - 18a 
 

Zingen: Lied 672: 1, 3 en 6 
 

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. 
    Bid dat Hij ons vandaag 
    verlicht met Pinkstergloed. 

3  In ’t lichaam van de Heer 
    tot leden uitverkoren, 
    zijn wij door uwe kracht 
    als kind’ren nieuw geboren. 
    Deel van uw gaven uit, 
    wees met uw kracht nabij. 
    Dat ieder op zijn plaats 
    een levend lidmaat zij. 
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6  Vul aan wat ons ontbreekt, 
    want stukwerk is ons pogen. 
    En wat ons afleidt van 
    de vrede uit den hoge, 
    laat dat, verheven licht, 
    in vuur en wind vergaan. 
    Houd Gij ons staande door 
    het wonder van Gods naam. 

 

 

Lezen: Genesis 11: 1 – 9 
 

Combo: Lied 701: “Zij zit als een vogel, broedend op het water” 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 968: 1 (bundel ’38, Gezang 112), 2 en 5 
 

1 Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus’ Kerk, 
    zij rust in ene dope, en is zijn scheppingswerk. 
   Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.  
    Hij was ‘t, die door zijn sterven aan haar het leven gaf. 
 

2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, 
 als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. 
 Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. 
 Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. 
 

5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 
 met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. 
 Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd 
 de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. 
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Gebeden,  besloten met Zingen: Onze Vader Lied 1006 
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Inzameling der gaven.    
 

Combo: “Diaz de Paz” ( Dag van vrede ) 
 

Zingen: Lied 675 
 

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! 



8 

 

 

2 Wat kan 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 kinderen zijn. Halleluja! 
 

Zending en Zegen 
 

Zingen: Lied 416  (Frysk)          
 

 
 

 
 

 
 

   

 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   jou nabij op al je wegen 
   met zijn raad en troost en zegen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Orgelspel      

 

 

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
met koffie/limonade 


