
 

 

Liturgiebrief zondag 5 juni 
gezinsdienst Pinksteren 

Wijkgemeente Dorpskerk 
Hervormde Gemeente Bleiswijk 

9.00 uur: ds. W.M. de Bruin 
 

 

HARTVERWARMEND! 
We vieren het feest van de heilige Geest. Na de hemelvaart van 
onze Heer Jezus werd deze Geest uitgestort voor alle mensen. 
Wat Hij doet? Het woord boven dit stukje geeft het weer. De 
heilige Geest verwarmt harten. Harten die koud zijn geworden 
door leed, onrecht of pjn. Kil zijn ze geworden door hebzucht en 
gerichtheid op dingen die niet ècht gelukkig maken. Koud doordat 
we God en zijn goede beloften en geboden vergaten. De moeilijke 
bijbelwoorden ‘zonde’ en ‘schuld’ zijn nog steeds heel actueel. 
 
Maar de heilige Geest van Pinksteren wil dat veranderen. Hij 
verandert de wereld door mensen te veranderen. Dat is immers 
hoe God doorgaans werkt. Zo serieus neemt Hij mensen (dus ook 
u, jou en mij). Hun verantwoordelijkheid en keuzes doen er toe. Je 
kunt als mens dus ook in koude en kilte blijven steken. Daarin 
volharden, zelfs verharden. Kenmerkt dat alleen de Poetin’s van 
deze wereld? Of komt dat ook dichterbij? Koude en kilte naar God 
toe, andere mensen, vreemdelingen? Hoe kijk je eigenlijk naar 
jezelf en hoe jij als mens bent bedoeld? 
 
In Handelingen 2 lezen we dat mensen worden vervuld door de 
heilige Geest. En zo doet Hij dat nog steeds. Koude en kilte verdrijft 
Hij. Ze worden vervangen door vuur. Warmte dus. Je wordt warm 
van de boodschap van Jezus. Warm door de vergeving en het 
nieuwe begin dat Hij je schenkt. Warm word je door het visioen van 
een aarde waar recht en vrede wonen. Daar ga dan ook nu al warm 
voor lopen. Die warmte delen we en stralen we uit.  
 
Als dat geen hartverwarmende verkondiging is? 

COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Mogen 
we op u/jou rekenen? 
 
GEZINSDIENST: TEKENTAFEL EN CRECHE 
Deze feestelijke Pinksterdienst is een gezinsdienst. Voor jong en oud 
dus. De kinderen doen voluit mee. Er zijn enkele kindermomenten en 
tijdens de preek mogen jullie aanschuiven aan de teken-/[puzzeltafel 
achter in de kerk. Voor de tieners is er een vragenblad bij de preek.  
Voor de allerkleinsten is er ook 
deze zondag oppas in De Rank. 
 
MUSIC4YOU EN SINGING4YOU 
Onze met extra zangers aangevulde  
zang- en muziekgroep begeleidt de  
liederen. Zingen u en jij mee? 
    
ORDE VAN DIENST, ZONDAG 5 JUNI, 9.00 UUR 
- Welkom en mededelingen 
- Een gedicht over Pinksteren, gelezen door Justin 
- Aanvangslied: ELB 241 (Wees stil voor het aangezicht van God) 
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Zingen: Gezang 249 (Wij leven van de wind) 
- Moment voor de kinderen (1) 
- Zingen: Vuur uit de hemel (Elly en Rikkert) 
- Gebed om de heilige Geest 
- Schriftlezing (door lector): Handelingen 2:1-13 (NBV21)   
- Zingen: Opwekking 766 (De wind steekt op) 
- Moment voor de kinderen (2) 
- Zingen: Onder, boven, voor en achter (solo van Guus en Zoë) 
- Verkondiging over Handelingen 2:4a  thema: ‘Hartverwarmend!’ 
- Zingen: Johannes de Heer 57 (Er komen stromen van zegen) 
- lezing van de geloofsbelijdenis (versie voor jong en oud) door Laura 
- Zingen: Groot en geweldig (Opwekking voor kids) 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. KiA Pinkstercollecte 2. Kerk 
- Zingen (staande): Liedboek 2013 lied 425 (Vervuld van uw zegen) 
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gezongen 3x ‘amen’ 
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Lezingen, zondag 5 juni, 9.00 uur 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis,  
een versie voor jong en oud: 
Wij geloven in de Here God, onze Vader,  
die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen,  
de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in de stal van Betlehem, 
die gestorven is aan het kruis  
en daarna begraven is.  
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest 
en die wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,  
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. 
 
Schriftlezing (lector): Handelingen 2:1-13 (NBV21)   
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling 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. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren 
uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in  
zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen  
moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië 
en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van 
Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en 
Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen 
taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk 
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  
13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 
Liederen zondag 5 juni, 9.00 uur 

 
ELB 241   

1. Wees stil voor het aangezicht  
van God, want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en 
ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht  
van God, want heilig is de Heer. 
 
2. Wees stil, want de heerlijkheid 
van God, omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
 

waar Hij verschijnt met vuur. Een 
eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van 
God, omgeeft ons in dit uur. 
 
3. Wees stil, want de kracht van 
onze God, daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze 
God, daalt neer op dit moment. 

Gezang 249  
1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven.  

Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 



Vuur uit de hemel (Elly en Rikkert) 
Vuur uit de hemel  
breng vuur in mijn hart (2x) 
 
Maak mij warm, maak mij zacht 
Dat ik leef Uit uw kracht 
Vuur uit de hemel... 
 

Maak mij vol Van Uw geest 
Maak mij klaar voor het feest 
Vuur uit de hemel... 
 
Geef mij licht uit Uw bron 
Dat ik straal als de zon 
Vuur uit de hemel... 

 
Opwekking 766    

Als de hemel openbreekt, 
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Refrein: 
Wek ons tot leven en wakker ons 
aan: zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig 
ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt 
op; waar zij waait leeft uw kerk 
weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. Refrein 
 
De wind steekt op, de wind steekt 
op; waar zij waait leeft uw kerk weer 
op. Het vuur laait op, het vuur laait 
op: een vuur van liefde voor God! 
Refrein 
 
De wind steekt op… 

 
Onder, boven, voor en achter  
Refrein:  Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij. 
Onder, boven, voor en achter, God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand, 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant,  
ik ben nooit in mijn eentje, want … Refrein  
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus, 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus, 
God gaat altijd met me mee, dus … Refrein 

Johannes de Heer 57 
1. Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein:  
Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 

2. Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
op de valleien en bergen, zal er 
nieuw leven dan zijn. Refrein 
  
3. Er komen stromen van zegen, 
zend ons die heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z' ons voortdurend, o Heer! 
Refrein 

 
Groot en geweldig   

Na na na na na na 
1. God heeft ons zijn woord 
gegeven, het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
2. Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde 
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen 
elke dag steeds meer 

en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer  
 
Na na na na na na 
 
3. God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig ... (3x) 
Na na na na na na 

 
Liedboek 2013 lied 425  

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.  



17 juni Nacht van Gebed in Bleiswijk  

 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de 

Here Jezus Christus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan 

gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op 

diverse locaties in Nederland. Dit jaar ook in De Rank in Bleiswijk 

(Kerkstraat 13). En wel op vrijdagavond 17 juni, van 20.00 tot 24.00 uur. 

 

Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen van vervolgde 

christenen uit onder meer Afghanistan en Noord-Afrika. Die verhalen zijn 

soms schokkend. Tegelijk worden we bemoedigd door getuigenissen over Gods 

trouw. Hij laat zijn kerk in de verdrukking niet los!  

In groepjes gaan we bidden voor vervolgde christenen in verschillende landen. 

Let op: u en jij hoeven niet hardop te bidden. Je kunt ook luisteren en in je hart 

meebidden. En dat is net zo belangrijk! 

Er zijn verschillende ‘rondes’ van telkens een uur, met informatie over een land 

en aansluitend gebed. Ook zingen we steeds een paar liederen. Deze opzet 

betekent dat u en jij – naar keuze – ook één of twee ‘blokken’ kunt meemaken. 

Op elk heel uur begint een nieuwe ‘ronde’. Wie iets daarvóór binnenkomt, kan 

probleemloos aanschuiven. 

Het laatste ‘blok’ (na 23.00 uur) van deze Nacht van Gebed heeft een extra 

bijzondere invulling. Iemand van Open Doors komt ons vertellen over zijn 

eigen ervaringen met de vervolgde christenen en de lijdende kerk in Noord 

Korea. Zo beleven we hun omstandigheden en getuigenis van heel dichtbij. 

 

Doen u en jij mee met dit belangrijke (en ook voor jezelf zo verrijkende) 

avontuur van gebed? Hartelijk welkom!  

Meer weten? Alrei Vos (010-5212550; alreivos@chello.nl) of ds. Wim de 

Bruin (010-7860506; predikant@dorpskerkbleiswijk.nl) vertellen er graag meer 

over! 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 JUNI KERK EN ISRAËL-AVOND IN DE DORPSKERK 

 

Op maandagavond 20 juni is er een bijzondere avond in onze Bleiswijkse 

Dorpskerk. De moeite waard om in uw en jouw agenda te zetten!  

Ds. Frank Heikoop, voorzitter van de organisatie ‘Christenen voor Israël’, 

komt met ons nadenken over ‘Gods trouw aan zijn volk Israël’ 

 

Het is belangrijk dat we  

als kerk beseffen dat we 

een onopgeefbare band  

met het volk Israël 

hebben. Alles wat we in 

ons geloof ontvingen, 

ontvingen we door Gods 

weg met Israel heen. Onze 

Heer Jezus was naar zijn 

mens-zijn een Joodse man.  

Hij was de vervulling van 

Gods weg met Israël.  

Die weg is niet voorbij, 

want God is trouw aan zijn 

beloften. 

 

Deze avond wordt georganiseerd door de vernieuwde, gezamenlijke 

commissie ‘Kerk-en-Israël’ van onze Hervormde Gemeente Bleiswijk. 

Vanaf 19.45 uur ontvangen we u en jou graag in de kerk. Om 20.00 uur 

beginnen we met het programma. Er zal ook een tafel zijn waar allerlei 

mooie producten uit Israël worden aangeboden. Leuk om te bekijken en 

eventueel iets aan te schaffen. 

 

De toegang voor deze avond is gratis. Wel is er aan het eind van de avond 

een collecte voor het werk van ‘Christenen voor Israël’. 

 

We heten u en jou hartelijk welkom! 

 

Matthijs Fieten, Ronald de Gier, Hendrik Smaal en ds. Wim de Bruin 
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