
Liturgie 
Voor de dienst op 13 juni in de St Jan te Deinum 

Ds. Jaap Overeem 

Thema: Buurman & Buurman 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 150 

 

Loof God, lof Hem overal. 

Loof de Koning van ’t heelal 

Om zijn wonderbare macht, 

Om de heerlijkheid en kracht 

Van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

Die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

Harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

Laat uw maat de maatslag zijn 

Van Gods ongemeten wezen, 

Opdat zinge al wat leeft, 

Juiche al wat adem heeft 

Tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Inleiding bij de viering 

 

Kort muzikaal intermezzo 

 

Evangelisch Liedboek 459 

 

Lees je bijbel, 

bid elke dag (3x) 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag (3x) 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 



 Lezing: Handelingen 2: 1-13 

 

De komst van de heilige Geest 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 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 heilige 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 moedertaal 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 spottend: 

‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 

 

LB705 

 

Ere zij aan God de Vader, 

Ere zij aan God de Zoon, 

Eer de heil’ge Geest, de Trooster 

De Drie en’ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

De Drie en’ge in zijn troon. 

 

 

 



Ere zij aan Hem wiens liefde 

Ons van alle smet bevrijdt 

Eer zij Hem die ons gekroond heeft,  

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

Ere zij het Lam gewijd. 

 

Ere zij de Heer der eng’len, 

Ere zij de Heer der kerk, 

Ere aan de Heer der volken; 

Aard’en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

Loof de koning, heel zijn kerk. 

 

Halleluja, lof, aanbidding 

Brengen eng’len , U ter eer, 

Heerlijkheid en kracht en machten 

Legt uw schepping voor u neer. 

Halleluja, halleluja, 

Lof zij U, der heren Heer! 

 

Verkondiging 

 

Muzikaal intermezzo 

 

LB706 

 

Dans mee met de Vader, Zoon en 

Geest, 

Kom binnen in hun kring, 

Dat wervelende samenspel 

Van ver voor ons begin. 

De wereld van vandaag is ons 

Vanouds al toegedacht 

Als dansvloer waar de liefde leidt 

En waar de hoop ons wacht. 

Zie het gezicht van deze Drie: 

Een kind in Bethlehem, 

Een mens tot bloedens toe 

gekroond 

Buiten Jeruzalem. 

De dans van de Drievuldigheid 

Wordt door geen dood gestuit. 

Want stokt ons dansen in het graf, 

Ook daar leidt God ons uit. 



Zing mee, wij zijn door deze Drie 

In vuur en vlam gezet, 

Nu Pinksteren de vrijheid geeft 

Te zeggen wie ons redt! 

Ook wij hebben het juk gekend 

Van Adams erfenis. 

Laat horen hoe die zware last 

Ons afgenomen is. 

 

Wij dansen mee met deze Drie, 

Op weg van feest tot feest. 

Een jubelzang gaat in het rond 

Om Vader, Zoon en Geest. 

De liefde, het geloof, de hoop, 

Zij leiden tot dit leid: 

Verweven met ons leven is 

De dans van deze Drie! 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zegen 

 

Slotlied: LB425 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

In Christus verbonden, tezamen gezonden 

Op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

Te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

Door liefde gedreven, om wie met ons leven 

Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 


