
 
 
Liturgie, 30 mei 2021 
(te volgen via www.kerkdienstgemist.nl) 
 
Voorgangers Ds. Wya de Kam - Diepeveen Ouderling André van Garderen 
Organist Nelleke de Kok Oud.-Kerkrentm.    Jeroen Roukema 
Lector Bert Blaauwendraad Diaken Bianca van Beurden 
Geluid en beeld Dick en Natanja Smits Koster Ellis van Zoest 
 
Onze diensten zijn vanaf 23 mei 2021, bij te wonen door maximaal 30 personen.  
Aanmelden kan via onze website: www.hervormdmaurik.nl. 
 
Volgende week zondag, 30 mei, gaat ds. Simon de Kam voor in de kerkdienst, waarin Jannie van den Berk-van 
Leeuwen graag belijdenis van haar geloof wil afleggen.  
Deze dienst is ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
 
 
Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Intochtslied  216 (Dit is een morgen) 
 

Stilte, Bemoediging en Groet  
 

Het liturgisch bloemstuk rond Pinksteren  
Vandaag staat het liturgische bloemstuk van Pinksteren nog in de kerk.  
 

Het thema van de dienst van vandaag is  
“De Geest spreekt alle talen…welke taal spreek jij?”  
 

Ook dit thema zien we terug in het bloemstuk. We herhalen daarom nog even 
de beschrijving ervan: 

De negen rode bloemen zijn het symbool voor de 9 vruchten van de Geest 
waarover de discipelen mogen getuigen aan de hele wereld.  
Het gipskruid staat symbool voor de wolk waaruit het vuur neerdaalde. 
De verschillende gekleurde bloemen staan symbool voor het verschil tussen 
mensen, hun taal en huidskleur.  
Door de hele schikking vormt de Hedera de verbinding met God en diens 
Eeuwige trouw.  
De neerdalende takken staan symbool voor de uitstorting van de Geest en 
de linten zijn de verschillende volkeren waar het goede nieuws verteld mag 
gaan worden. 

 

Lied De lente is gekomen (Die winter is vergangen) 
 

Kyriëgebed en Glorialied Joh. de Heer 92 (Machtig God, Sterke Rots) 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 

Uit het Oude Testament Filmpje over de Toren van Babel (Genesis 11 : 1 – 9) 
 

Lied  315 : 2 en 3 (En of een mens al diep verdorven)  
 

Schriftlezing Nieuwe Testament Handelingen 2 : 1 - 8  
 

Lied  He’s alive (Don Francisco)  
 NB: dit lied wordt op het scherm in het Engels ondertiteld. 
 In het Nederlands meelezen kan met de vertaling op de volgende 

pagina.  
  



 Petrus vertelt over zijn ervaringen op de Opstandingsdag van Jezus: 
 

 “De poorten en deuren waren gebarricadeerd en alle ramen stevig vastgemaakt. 
 Ik bracht de nacht slapeloos door en schrok op bij elk geluid. 
 Deels door hopeloos verdriet en deels uit angst voor de nieuwe dag: 
 Zouden de soldaten er doorheen breken en ons allemaal wegslepen? 
 

 Net voor zonsopgang hoorde ik iets aan de andere kant van de muur. 
 De poort begon te ratelen en een stem begon te roepen. 
 Ik haastte me naar het raam, keek naar beneden in de straat 
 en verwachtte zwaarden en fakkels en het geluid van soldatenvoeten. 
 

 Maar het was Maria, dus ik ging naar beneden om haar binnen te laten. 
 Johannes stond naast me toen ze ons vertelde waar ze was geweest. 
 Ze zei: "Ze hebben Hem in de nacht weggehaald en niemand weet waarheen. 
 De steen is weggerold en Zijn lichaam is weg! " 
 

 We renden allebei naar de tuin, en Johannes rende vooruit. 
 We vonden de steen en het lege graf precies zoals Maria gezegd had. 
 Maar de lijkwade waarin ze Hem gewikkeld hadden was leeg. 
 En ook ik wist niet waar ze Hem naar toe gebracht hadden. 
 

 Ja, daar was iets vreemds gebeurd, maar ik had er geen idee van wat het was. 
 Johannes dacht aan een wonder, maar ik draaide me om en wilde weggaan. 
 Voor mij had het niet zoveel zin om erover te redeneren en te speculeren, 
 Want ik had gezien hoe ze Hem kruisigden, en had Hem zien sterven. 
 

 Weer terug in het huis overvielen me schuldgevoel en angst. 
 Ik schaamde me zo voor alles wat ik Hem beloofd had, 
 Maar dat ik, toen het erop aan kwam, ontkende dat ik Hem kende. 
 Dus zelfs als Hij in leven was, zou het nooit meer hetzelfde zijn. 
 

 Maar plotseling vulde de lucht zich met een vreemde en zoete geur. 
 En licht dat overal vandaan kwam verdreef de schaduwen uit de kamer. 
 Jezus stond voor me, met Zijn armen wijd open! 
 En ik viel op mijn knieën, klampte me aan Hem vast en huilde. 
 

 Hij tilde me overeind, en toen ik in Zijn ogen keek, 
 Zag ik alleen maar liefde uit Hem stralen, zoals zonlicht uit de hemel. 
 Ik werd verlost van mijn schuldgevoel en mijn onzekerheid, 
 Iedere angst die ik ooit had gehad smolt weg in vrede: 
 

 Hij leeft!!! 
 Hij leeft! en heeft mij vergeven!: de hemelpoorten staan wijd open!” 

 

Overdenking  
 

Meditatief moment    
 

Lied  Opwekking 167 (Samen in de Naam van Jezus) 
 

Dankgebed, voorbeden stil gebed en Onze Vader  
 

Slotlied  871 (Jezus zal heersen waar de zon) 
 

Zegen  
 

Collecten bij de uitgang  
 

Uitleidend Orgelspel 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

In verband met de online diensten, vragen wij u uw collecte bijdrage over te maken op onze bankrekeningen: 
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik. 
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik 


