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God spreekt 
jouw taal  

 
 
 

 
 
 

In deze dienst zullen als lid van de Algemene Kerkenraad 

van de Protestantse Gemeente te Waalwijk worden 

bevestigd:  

Martin Boeije en Christine Boeije - Joosse tot jeugdouderlingen  

Daniëlle van Drongelen tot ouderling communicatie. 

 

Kerk aan de Haven 

15 mei 2016 

10.00 uur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers: ds. Otto Grevink en ds. Bert van der Linden 
 

Ouderling van dienst: Gerrit Westerveld 
 

Organist: Ben de Rooij 
 

Soliste: Julie Spuijbroek 

 



VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 

Welkom  

 

Stil gebed 

 

Aanvangslied: Lied 672 : 1 en 7  

 

Komt 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. 

Bidt dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

 

Wie 's Heren Geest bezielt, 

wie 's Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied van toenadering door Julie Spuijbroek 

 

God is in ons midden.  

Laten wij tot Hem bidden,  

nu wij hier in eenheid samen zijn. 

 

God is in ons midden.  

Heilig is de Here;  

buig in stilte Hem ter ere. 



Wie hem roemt,  

wie Hem noemt;  

Heer en Hemelvader,  

kom nu tot Hem nader. 

 

De kaarsen naast de Bijbel op de liturgische tafel worden 

aangestoken door Gerrit Westerveld 

 

Levensregel: Leven zoals de Geest het wil  

 

Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven 

heel anders.  

Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze 

hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in 

Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo 

leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus 

Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte 

verlangens. Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige 

Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over 

onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed 

we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.  

(uit: Galaten 5) 
 

Lied door Julie Spuijbroek 

 

Als de hemel openbreekt,  

het huis vervult met vrede, 

zal de adem van uw Geest  

ons met zijn kracht bekleden. 

  

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. 

  

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! 

 

ROND DE BIJBEL 

 

Gebed 

 

Lezing Oude Testament: Babel  

(Genesis 11 : 1 - 9) door Christine  

 

111 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal 

gesproken. 2 Toen de mensen in oostelijke richting trokken, 

kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze 

zich. 3 Ze 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. 4 Ze zeiden: 

‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in 

de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen 

we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5 Maar 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, dacht 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. 7 Laten wij naar 

hen toe gaan en spraakverwarring onder hen 



teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer 

verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele 

aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9 Zo 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. 

 
 

Samenzang: Lied 680 : 1, 2 en 4 
 

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 

Lezing Nieuwe Testament: De komst van de heilige Geest  

(Handelingen 2: 1 - 4) door Martin 
 

21 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen 

bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als 

van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 

bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort 

vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op 

ieder van hen neerzetten, 4 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. 



5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 

waren uit ieder volk op aarde. 6 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. 7 Ze waren buiten zichzelf van 

verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die 

daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in 

onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en 

Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,10 Frygië en 

Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en 

ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd 

hebben, 11 Joden enproselieten, mensen uit Kreta en Arabië 

– wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 

grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 

vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 

betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 

wel dronken zijn.’ 

 

Samenzang: Lied 683 
 

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 

want Hij, die bij ons is geweest, 

werkt verder aan zijn plan. 

 

Wij weten het nu zonneklaar: 

al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 

wij zijn niet meer alleen. 

 

Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 

 

De wonderen zijn om ons heen, 



ze waaien op de wind. 

't Is feest vandaag, voor iedereen: 

een nieuwe tijd begint! 

Verkondiging: God spreekt jouw taal 

 

 

Samenzang: De wind steekt op (melodie: Gezang 304) 

De wind steekt op, de bomen buigen licht. 

De vogels voelen zich al meer gedragen. 

Zij leven vrij, in zingend evenwicht, 

alsof ze weten wat de wind zal vragen. 

Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband, 
leeft uit Gods hand. 

De wind steekt op, Gods adem vult het huis. 

De mensen wagen zich weer aan verhalen 

van wie hen draagt, van wie er aan het kruis 

ons toekomst bracht en leerde ademhalen. 

Geloven is een luisterend bestaan, 
een samen gaan. 

De wind steekt op, we steken nu van wal. 

De zeilen vangen kracht voor op het water. 

Wat ons op zee nog overvallen zal, 

wij vissen tot de morgen, want hij staat er: 

die ons met brood en vis heeft opgewacht.  
Het is volbracht. 

Onder dit lied komen de kinderen van de 

jeugdkerk/nevendienst terug. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BEVESTIGING 

 

Presentatie 

 

Gebed om de heilige Geest door Julie Spuijbroek 

 

Heilige Geest van God, 

adem in ons midden,  

dan zullen wij aanbidden  

de Vader en de Zoon. 

 

Kom, o Heilige Geest,  

wij wachten op U.  

Vervul ons met uw kracht,  

Heil’ge Geest kom nu.  

 

Gelofte en verbintenis   

 

 

Zeven kaarsen worden aangestoken  

 

Gemeenteleden geven Martin, Christine en Daniëlle licht en 

woorden mee. 

Zij hebben een taak in de communicatie of in het jeugdwerk.  

Ina Koenders, Hubertine Schoep, Zonne en Ellemiek 

vertegenwoordigen de generaties. 

 

1. Marijke De Heer, redacteur van het kerkblad ‘Kompas’ 

2. Annemarie Timmermans, team digitale nieuwsbrief 

3. Janny van Bloois, verspreiding het kerkblad ‘Kompas’ 

4. Mirjam van Haren, jeugdouderling wijkgemeente 

Ambrosiuskerk 

5. Hubertine Schoep 

6. Ina Koenders 



7. Zonne van Dongen en Ellemiek Boeije 

 

 

Samenzang: Lied 970 : 1, 3 en 5 
 

 
 

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus, gaven schonk Hij vele, 

één is de Geest, wij zijn één in Christus. 

 

Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 

wij zijn Christus’ lichaam, leden zijn er vele,  

één is zijn kerk, wij zijn één in Christus. 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

Gebeden door Daniëlle 

 

Collecten en Breng ons samen door Julie Spuijbroek 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar.  

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  



waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  

 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  

die alles gelooft en verdraagt.  

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  

 

Breng ons samen, één in uw naam.  

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest;  

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  

 

U roept ons samen voor Woord en gebed,  

als deel van uw kerk wereldwijd.  

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim,  

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer;  

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt.  

Vader, maak ons één! 

 

 

Slotlied: Lied 687 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

Heenzending, zegen en beaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is gelegenheid om Martin, Christine en Daniëlle welkom te 

heten als ouderlingen en lid van de Algemene Kerkenraad. 



Er is koffie/thee na de dienst in de kerk om met elkaar 

verder te communiceren over deze dienst. 

 


