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Thema De Heilige Geest neemt tot zijn bruid….(Pnr.1427)  Ruth 
Uitgesproken Pinkstermorgen 10.00uur in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar  - 1e Pinksterdag 
 Zondag Spiritus Domini 
 ‘De Geest van de HEER 
 heeft het aardrijk vervuld’ (Wijsheid van Salomo) 
 
Synagoge 
 Vandaag is het 6 Sivan – Shavu’ot - Pinksteren 
 Lezing: Sidra Bemidbar – Numeri 1:1-4:20 
 
Ouderling van dienst: Jaap Janse  
Muzikale begeleiding: Marijn de Jong en Jenny van der Steeg 
 
Orde van de dienst: 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen ELB 150  

Ruis, o Godsstroom der genade,  
in gemeent’ en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden 
wat gebogen gaat door smart. 
Stroom, o Heilge 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 de milde heilsfontein! 
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 Ere zij de Vader en de Zoon 
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 en de Heilige Geest, 
als in den beginne 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

 
Aanvangstekst Handelingen 2: 1 - 4 
  
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: 1-8a; 16-19; 20: 18-20 
 
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. 
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Gebed om de opening van het Woord. 
 
Zingen ‘O Pinksterdag’ (uit: Zingend Geloven 3.26): vers 1 Jenny, vers 2 t/m 4 
allen 
 

 

 
 

O hemelvuur, stormende kracht, 
als duif hier neergestreken, 
brand ons vooruit door diepe nacht, 
de aarde tot een teken. 
 
O pracht van God, kolom van licht, 
zelf aan het Licht onttogen, 
o warmte van Gods aangezicht: 
door U zijn wij bewogen. 
 
O Trooster lief, berg ons in U, 
wij waren haast verloren: 
waar blijft de hoop als wij niet nu 
uit U werden herboren? 
 

Schriftlezing Ruth 4: 9-17 
9 Daarop sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar 
waren: ‘U bent er vandaag getuige van dat ik van Noömi het 
gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. 
10 Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de 
vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten 
voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn 
verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag 
getuige van.’ 11 ‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort 
aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de 
vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden 
het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult 
zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. 12 Moge 
uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en 
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Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge 
vrouw zal geven.’  
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep 
met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een 
zoon. 14 De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, 
die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. 
Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15 Hij zal je je 
levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, 
want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan 
zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16 Noömi nam de jongen op 
haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17 De 
buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon 
gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader 
van Isaï, die de vader is van David.  

 
Zingen Lied AWN II : 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. 
 
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. 
 

 
De kinderen mogen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Handelingen 10: 44-48 

44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest 
neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. 45 De Joodse 
gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing 
dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, 
46 want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen 
merkte Petrus op: 47 ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met 
water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben 
ontvangen?’ 48 En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van 
Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen 
wilde blijven.  

 
Aria uit BWV 68 (Pinkstercantate) van J.S.Bach  

Mein gläubiges Herze 
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Frohlocke, sing, scherze, 
Dein Jesus ist da! 
Weg Jammer, weg Klagen, 
Ich will euch nur sagen: 
Mein Jesus ist nah. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 430: 1 (allen), 5 (vrouwen), 6 (mannen) en 7 (allen) 

1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 
6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 

 
Diaconale voorbede 
 
Dankgebed en voorbeden; met acclamatie:  

 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen Lied 242: 1, 2 en 7 

1. Komt laat ons deze dag 
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met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heilge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
2. O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
7. 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. 

 
Irish Blessing 

Vertaling: 
Moge de weg voor je openliggen,  
de wind in je rug 
Moge de zon je gezicht verwarmen,  
de regen zacht vallen op je velden. 
En moge God je beschermen in de palm van zijn hand,  
tot we elkaar weerzien. 

 
Zegen 
 
Muziek 
 


