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Thema:  Waterstromen  (Pnr. 313) Joël 3: 18 
 
Deze preek werd gemaakt voor zondag 7 juni 1981 te Herwijnen. De opname die 
hier te beluisteren is dateert van 30 mei 1982 te ’s-Gravendeel. 
 
Orde van de dienst:  
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
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, 
dansen de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”. 

 
Lezing van de ‘wet’  1 Johannes 3:18-24 
 
Zingen Psalm 63: 1 

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing  Joël 2: 23-33 
23En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij 
geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, 
vroege regen en late regen, zoals voorheen. 24De dorsvloeren zullen vol koren 
zijn en de perskuipen van most en olie overstromen. 25Ik zal u vergoeden de 
jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de 
knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond. 26Gij zult volop en tot verzadiging 
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eten, en gij zult loven de naam van de Here, uw God, die wonderbaar met u 
gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden. 27Dan zult gij 
weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, de Here, uw God ben, en 
niemand anders; mijn volk zal nimmermeer te schande worden. 
 
28Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; 
uw jongelingen zullen gezichten zien. 29Ook op de dienstknechten en op de 
dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30Ik zal wonderen 
geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31De zon zal 
veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 
geduchte dag des Heren komt. 32En het zal geschieden, dat ieder die de naam 
des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en 
te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heregezegd heeft; en tot de 
ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. 
 
Zingen Gezang 239: 1 
 Kom Schepper God, o Heilge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

 
 
Schriftlezing  Joël 3: 14-18 
14Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in 
het dal der beslissing. 15De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken 
haar glans in. 16En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, 
zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en 
een veste voor de kinderen Israëls. 17En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God 
ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, 
en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. 

18Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen 
druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van 
water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het 
dal van Sittim drenken 
 
Zingen Gezang 239: 4 

4 Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 

 
Schriftlezing  Handelingen 2: 1-16 
21En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2En eensklaps 
kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het 
gehele huis, waar zij gezeten waren; 3en er vertoonden zich aan hen tongen als 
van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4en zij werden 
allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, 
zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 

5Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken 
onder de hemel; 6en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en 
verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7En buiten 
zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, 
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Galileeërs? 8En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij 
geboren zijn? 9Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kapadocië, Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië 
bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als 
Jodengenoten, 11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de 
grote daden Gods spreken. 12En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de 
zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13Maar 
anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad. 
14Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: 

Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt 
mijn woorden ter ore. 15Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij 
veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; 16maar dit is het, waarvan 
gesproken is door de profeet Joël: 
 
Zingen Gezang 239: 6 

Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

 
Preek  
 
Zingen Gezang 242: 1, 2 en 3 

1 Komt laat ons deze dag 
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. 
 
3 In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel van uw gave uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen   Gezang 249 

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. 
 
3 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. 

 
Zegen 
 


