
 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 31 MEI 2020 
PINKSTEREN 

 
 
 
 
Muziek: ‘Kommt, seeligen Tag’ – J.S. Bach (bewerking: T.A. Schneider) 
 
Bemoediging (gezongen)  Ondertussen kunt u thuis een kaars of waxinelichtje aansteken 
 

Onze hulp in de Naam van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en nooit laat varen het werk van Zijn handen.  

 
Zingen: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ – LB 360 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Doe ons de Vader en de Zoon 
    aanschouwen in de hoge troon, 
    o Geest, van beiden uitgegaan, 
    wij bidden U gelovig aan. 

 
  

 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
    de grote Trooster in de tijd, 
    de bron waaruit het leven springt, 
    het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
     o hand die God ten zegen houdt, 
     o taal waarin wij God verstaan, 
     wij heffen onze lofzang aan. 
 
 
 

  4. Verlicht ons duistere verstand, 
    geef dat ons hart van liefde brandt, 
    en dat ons zwakke lichaam leeft 
    vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

  5. Verlos ons als de vijand woedt, 
      geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
      Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
      geen ongeval ons leven schaadt. 
 



 
‘Hierheen Adem’ – Huub Oosterhuis 
 

Hierheen, Adem, steek mij aan, 
stuur mij uit jouw verste verte golven licht. 
 
Welkom armeluisvader 
welkom opperschenker 
welkom hartenjager. 
 
Beste tranendroger 
lieve zielsbewoner 
mijn vriend mijn schaduw. 
 
Even rusten voor tobbers en zwoegers, 
voor krampachtigen een verademing, ben je. 
 
Onmogelijk mooi licht, 
overstroom de afgrond van mijn hart, jou zo vertrouwd. 
 
God ben jij, 
zonder jou is alles nacht en ontij, wreedheid, schuld, 
 
maar jij maakt schoon. 
Verflenst mijn bloem – geef water, zalf mijn wonden. 
 
Stijf sta ik, toegang verboden, ijzig. 
Ontdooi mij, koester mij. 
Vreemd ga ik, zoek mij. 
 
Ik zeg ja jij, doe nee. 
Vergeld mijn twijfel met vriendschap zeven maal duizend maal. 
 
Niets ben ik zonder jou. 
Dood wil ik naar jou toe. Dan zal ik lachen. 
 

Taizé-lied (3x): ‘Veni sancte Spiritus’ – LB 681 

 
      Vertaling:  
            Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde 

  



Schriftlezing: Jona 4 (NBV) 
1Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik 
het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u 
bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3Laat mij 
maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4Maar de HEER zei: ‘Is 
het terecht dat je zo kwaad bent?’ 

5Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er 
een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6Nu liet 
God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en 
zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7Maar de volgende morgen, bij 
het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8En 
toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo 
op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben 
liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo 
kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ 10Toen 
zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt 
hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één 
nacht verging, 11zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, 
en dan nog al die dieren?’ 

 
Zingen: ‘God weet komt het goed’ – VL 914-915 

 



Overdenking 
 
Muzikale meditatie 
‘This is my song, O God of all the nations’; melodie: J. Sibelius (Finlandia); tekst: Lloyd Stone en 
Georgia Harkness 
                                                                                   Vertaling: 

 
This is my song, O God of all the nations, 
a song of peace for lands afar and mine; 
this is my home, the country where my heart is; 
here are my hopes, my dreams, my holy shrine: 
but other hearts in other lands are beating 
with hopes and dreams as true and high as mine. 
 
 
My country’s skies are bluer than the ocean, 
and sunlight beams on cloverleaf and pine; 
but other lands have sunlight too, and clover, 
and skies are everywhere as blue as mine: 
O hear my song, thou God of all the nations, 
a song of peace for their land and for mine. 
 
May truth and freedom come to every nation; 
may peace abound where strife has raged so long; 
that each may seek to love and build together, 
a world united, righting every wrong; 
a world united in its love for freedom, 
proclaiming peace together in one song. 
 

 
Gebeden  

afgewisseld met gebedsacclamatie: ‘Vonkje van hoop’ – LB 427 

 
Onze Vader  

Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden,   
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 

  

Dit is mijn lied, O God van alle landen, 
een lied van vrede voor landen ver weg en dat van mij; 
dit is mijn thuis, het land waar mijn hart ligt; 
mijn hoop en mijn dromen zijn hier, dit is mijn heiligdom: 
maar andere harten in andere landen kloppen 
met hoop en dromen net zo waarachtig en hooggestemd 
als die van mij. 
 
De hemel van mijn land is blauwer dan de oceaan, 
en zonlicht straalt op klaverblad en pijnboom; 
maar andere landen hebben ook zonlicht, en klaver, 
en de hemel is overal even blauw als die van mij: 
O hoor mijn lied, Gij God van alle landen, 
een lied van vrede voor hun land en dat van mij. 
 
Mogen waarheid en vrijheid bloeien in elk land; 
moge vrede overvloedig zijn waar zolang strijd heeft 
gewoed; 
laat iedereen samen proberen lief te hebben en te bouwen 
aan een verenigde wereld, waar al het kromme rechtgezet 
is; 
een wereld verenigd in liefde voor vrijheid, 
mensen die samen vrede uitroepen in één lied!   
 



Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zingen: ‘Geest van hierboven’ (Loflied) – LB 675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zegen 
 
Muziek: ‘In dir ist Freude’ – G. Gastoldi (bewerking: J.S. Bach en S. ten Have)   


