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Thema: Een lopend vuur (Pnr.1342 )  Handelingen 2:2 en 3 
Uitgesproken 23 mei 2010 Pinksteren in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Jan Ringenier  
Organist Dick Muller 
 
U luistert naar: een opname van de eerste morgendienst (9.00 uur) op 23 mei 
2010,  
1e Pinksterdag, in het Open Hof te Kampen.  
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Gezang 87 

Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 
 
Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Handelingen 2: 2 en 3 (Naardense bijbel) 

Het geschiedt eensklaps: 
vanuit de hemel klinkt 
een ruisen zoals van 
een geweldig gedreven ademen 
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en vult heel het huis 
waar zij zijn gezeten 
Er laten zich aan hen zien: 
tongen -die zich verdelen- als van vuur; 
het zet zich neer op ieder van hen. 

 
Zingen Lied 95 

1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 
 
2. Dan zullen wij met alle heilgen saam 
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 
en hoogte en diepte, lengte en breedte van 
Gods heil doormeten mogen. 
Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 
al gaat zij verre het verstand te boven. 
Wij zullen tot de volle wasdom komen 
in Gods verheven naam. 
 
3. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt, 
zij heerlijkheid en glorie 
in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 
 

 
Tora Exodus 19: 16-20 (Naardense bijbel) 

16. Dan is het op de derde dag,  
als de morgen daar is: 
dan is er: stemmen, bliksemstralen,  
een zwaar wolkendek 
over de berg, 
en de stem van een ramshoorn,- zéér sterk; 
heel de gemeente in het legerkamp beeft. 
17 Mozes leidt de gemeente 
God tegemoet, het legerkamp uit; 
zij stellen zich op onderaan de berg. 
De berg Sinaï is een en al rook  
18. van het schijnsel waarmee de Ene  
op hem is neergedaald in vuur; 
zijn rook stijgt op als de rook van de oven; 
heel de berg beeft zéér. 
19. Dan is er de stem van de ramshoorn 
die maar dóórgaat en zéér sterk wordt; 
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Mozes spreekt 
en God antwoordt hem in die stem 
20. Dan daalt de Ene neer op de berg Sinaï,  
op de top van de berg;  
de Ene roept Mozes naar de top van de berg  
en Mozes klimt op 

  
 Exodus 20: 1-18 

1. God spreekt 
al déze woorden en zegt 
2. ik ben de Ene, God-over-jou, 
die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte, 
uit het diensthuis 
3. Niet zal dít er voor jou wezen: 
ándere goden, bij mijn aanschijn! 
4. Niet zul je voor jezelf maken  
een snijbeeld of welke gestalte ook  
die is in de hemelen boven,  
die is op de aarde beneden 
of die is in de wateren onder de aarde! 
5. Níet zul je je voor hen buigen en  
níet zul je hen dienen;  
want ik, 
de Ene, God-over-jou, ben een naijverig God  
die onrecht van vaders aan zónen bezoekt, 
aan drie en vier generaties  
van hen die mij haten; 
6. en die vriendschap bewijst aan dúizenden: 
aan hen die mij liefhebben  
en mijn geboden bewaken! 
7. Níet aanheffen zul je de naam 
van de Ene, God-over-jou, 
voor valse zaken; 
want niet ongestraft laat de Ene  
wie zijn naam aanheft voor valse zaken 
8. Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten, 
door die te heiligen; 
9. een zestal dagen mag je dienen 
en al je werk doen, 
10. maar de zevende dag 
is een sabbat voor de Ene, God-over-jou; 
níet doen zul je welk werk ook: 
jij, je zoon, je dochter, 
je dienaar, je slavin, je vee 
noch de zwerver-te-gast die in je poorten is. 
11. Want in zes dagen heeft de Ene  
de hemelen en de aarde gemaakt,  
de zee en al wat er in hen is,  
en hij hield rust op de zevende dag;  
daarom  
heeft de Ene de sabbatdag gezegend  
en hem geheiligd! 
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12. Eer je vader en je moeder; 
opdat je dagen lang mogen worden 
op de bloedrode grond 
die de Ene, God-over-jou, aan jou geeft! 
13. Níet doodslaan zul je; 
14. níet echtbreken zul je; 
15. níet stelen zul je en 
16. níet antwoorden zul je over je naaste  
als een getuige die liegt!- 
17. niet begeren zul je  
de vrouw van je naaste,  
zijn dienaar, zijn slavin, zijn os, zijn ezel,  
ja, al wat van je naaste is! 
18. Heel de gemeente, ze zien het aan: 
de donderstemmen, de bliksemschichten, 
de stem van de ramshoorn 
en de rokende berg; 
de gemeente ziet dat, ze wankelen 
en gaan ver weg staan. 

 
Zingen Lied 245 

1. Geest, uit de hemel neergedaald, 
storm van gedrevenheid, 
breek niet de mens die ademhaalt, 
Gij die ook stilte zijt. 
 
2. Geest van de Vader en de Zoon, 
vuur van hun heiligheid, 
verzeng ons niet, maar brand ons schoon 
van ongerechtigheid. 
 
3. Adem van leven in het woord, 
wek hen die niet verstaan: 
de stomme spreekt, de dove hoort, 
Gij doet het lied ontstaan. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Handelingen 2: 1-13 (Naardense bijbel) 

1. Als de dag van Pinksteren vervuld wordt 
zijn allen op die plek. 
2. Het geschiedt eensklaps: 
vanuit de hemel klinkt 
een ruisen zoals van 
een geweldig gedreven ademen 
en vult heel het huis 
waar zij zijn gezeten. 
3. Er laten zich aan hen zien: 
tongen -die zich verdelen- als van vuur; 
het zet zich neer op ieder van hen. 
4. Zij worden allen vervuld 
van heilige geestesadem, 
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en beginnen te spreken met andere tongen 
zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken 
5. Nu zijn de Joden die te Jeruzalem huizen 
vrome mannen afkomstig uit elk volk 
van die er onder de hemel zijn. 
6. Als dat geluid klinkt, 
komt de menigte samen,- 
en is verbijsterd, omdat zij 
ieder in de eigen landstaal 
hen hebben horen spreken. 
7. Ze hebben versteld gestaan 
en hebben verwonderd gezegd: 
zie, zijn zij die daar spreken 
niet allemaal Galileeërs?- 
8. hoe kunnen wij hen dan aanhoren, 
ieder van ons in de eigen landstaal 
waarin wij zijn geboren?- 
9. Parten, Meden en Elamieten, 
de bewoners van Mesopotamië, 
Judea en Kappadocië, 
Pontus en Asia, 
10. Frygië en Pamfylië, 
Egypte en de delen van Lybië  
dat bij Cyrene ligt, 
en de Romeinen die hier verblijven; 
geboren Joden en nieuwkomers, 
11. Kretenzers en Arabieren,- 
wij horen hen in onze tongen uitspreken 
de grote dingen van God! 
12. Allen stonden versteld; in grote verlegenheid 
heeft de een tot de ander gezegd: 
wat wil dit zijn? 
13. Maar schertsend hebben anderen gezegd: 
die zijn volgegoten met zoetigheid! 

 
Zingen Lied 249: 1 en 2 

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. 
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Schriftlezing Psalmen 87 (Naardense bijbel) 

1. Zijn stichting  
op heilige bergen: 
2. de ENE heeft Sions póorten líef  
boven ál  
de wóningen Jákobs! 
3. Glorierijk wordt over jóu gespróken,  
o stédé van Gód! Sela 
4. Ik breng Rahav en Babel in gedachten  
bij mijn bekenden, zie: Pelesjet en Tsor tezámen met Kóesj:  
hier weer éen  
die dáar is gebóren! 
5. Van Sion mag worden gezegd:    
'man voor man is in háar gebóren,  
en zelf houdt de Hóogste háar in stánd!' 
6. De ENE  
zal tellen als hij geméenschappen ópschrijft:  
'hier wéer één die dáar is gebóren!' sela 
7. En zangers, dánsend de réidans:  
'in jóu zijn ál mijn fontéinen!' 

 
Zingen Psalm 87 

1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2. Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de HEER. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Preek 
 
Zingen AWN ll.25 

1 Gods adem die van boven kwam 
zet hart en ziel in vuur en vlam 
en opent ons de oren 
dat wij zijn tongval horen. 
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2 De tongen zijn van wind en vuur, 
het woord is brandend van natuur, 
het loopt door alle landen 
en opent mond en handen. 
 
3 Het woord wordt wijd en zijd verstaan, 
het trekt zich alle dingen aan, 
het doet ons ademhalen 
en maakt ons wel ter tale. 
 
4 Luister, dat ademend geluid, 
God zaait de wind des Geestes uit 
om straks een storm te oogsten, 
de lof des Allerhoogsten. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
 
Zingen Lied 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! 
 
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 
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die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Zegen 


