
 

 

Liturgiebrief zondag 26 juni 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin 

afscheid kinderkerk 

 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 26 JUNI, 9.00 UUR 
Thema: “Als je vol bent van de heilige Geest” 
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Gezang 477: 1 
- Stil gebed, votum en groet (staande)  
- Begintekst: Galaten 5:22 (NBV21) 
“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde  
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,  
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” 
- Zingen: Psalm 139: 1, 3 
- Gebed om de heilige Geest 
- Bijbellezingen: Handelingen 4:32-37 en 11:19-26 (NBV21) 
- Zingen: Evangelische Liedbundel 147: 1, 5 
- Kindermoment over ‘vol zijn van de heilige Geest’ 
- Kinderlied (flimpje): “God heeft een plan met je leven” 
(daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk) 
- Verkondiging over Hand. 11:24a 
“Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man,  
die vervuld was van de heilige Geest.”  
- Zingen: Gezang 252: 1, 2 
- Afscheid van de oudste kinderen van de kinderkerk 
- We zingen hen toe: “Zo zegent Hij jou” (filmpje) 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. Diaconie Bloemengroet 2. Kerk 
  Deurcollecte: Stichting Kinderhulp Roemenië 
- Zingen (staande): Liedboek 2013, lied 416 
- Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x ‘amen’ 
- Orgelspel 

Afscheid kinderkerk; “Als je vol bent van de heilige Geest” 
Een bijzondere kerkdienst hebben we vandaag. De oudste kinderen 
nemen afscheid van de kinderkerk. Nou ja, afscheid? Noem het liever 
een ‘overstap’. Jeugdkerk, Follow-up, vrijdagavondclub…, we zien je er 
graag.  
Evenzogoed, het is weer een stap die deze kinderen maken.  
Wat wensen we hen dan toe? Wat willen we hen meegeven? 
En tegelijk is dat een wens en een oproep voor ons allemaal, zoals ook 
deze kerkdienst voor ons allemaal is. 
Als thema van de dienst kozen we: “Als je vol bent van de heilige Geest”. 
De Bijbellezingen gaan over iemand van wie dat wordt gezegd. Barnabas 
heette hij. Een beetje een schaduwfiguur was hij. Maar Gods Woord zegt 
dat hij vervuld was van de heilige Geest. Dat is kennelijk het mooiste wat 
er van ons kan worden gezegd. Het mooiste dat we elkaar kunnen 
toewensen. Voor onze jongeren en voor ons allemaal! 
Wat dat nou is, vervuld worden van de heilige Geest? Dat hopen met 
elkaar te ontdekken in deze dienst, van de kindermomenten tot de preek. 
Om dan met vreugde het avontuur aan te gaan. Het avontuur van geloof, 
hoop en liefde. Waarbij Gods Geest ons helpt en leidt!  
 
Crèche, kinderkerk, koffie na de dienst 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen doen 
mee in de kerk en hebben alleen tijdens de preek kinderkerk. 
En… na de dienst ontmoeten we elkaar graag bij de koffie, thee of 
limonade. Welkom! 
 
De dienst wordt ook online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via www.dorpskerkbleiswijk.nl 
 
Eerste Schriftlezing: Handelingen 4:32-37 (NBV21)   
32Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen 
van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want 
ze hadden alles gemeenschappelijk. 33De apostelen bleven met grote 
kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God 
begunstigde allen rijkelijk. 34Niemand onder hen leed gebrek: wie een 
stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de 
apostelen 35en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar 
behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. 
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36Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de 
apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon 
van de vertroosting’ betekent. 37Hij bezat een akker, die hij verkocht, 
waarna hij het geld naar de apostelen bracht. 
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 11:19-26 (NBV21)  
19De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking 
die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, 
Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend 
aan de Joden. 20Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die 
naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse 
bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. 21De hand 
van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en 
zich bekeerden tot de Heer. 22Het nieuws over hun optreden bereikte 
de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar 
Antiochië te zenden. 23Toen hij daar was aangekomen en zag wat 
God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en 
spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven 
aan de Heer. 24Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die 
vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd 
voor de Heer gewonnen. 
25Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26en 
toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een 
heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze 
onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de 
leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. 
 
Gezang 477: 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! 
 

Psalm 139: 1, 3 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt 
bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 

 
Evangelische Liedbundel 147: 1, 5 

Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 
o, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o, verheerlijk U in mij. 

 
Gezang 252: 1, 2 

Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
Liedboek 2013, lied 416 

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. 
 

 


