
                       ORDE VAN DIENST  
   VOOR DE VIERING VAN HET PINKSTERFEEST 

                         op 31 mei 2020  
        
Protestantse Ontmoetingskerk  Rhenen                          

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 
muzikale begeleiding: Rudolf van Tilborg,  
                                Lisette van de Loo 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aanvangslied: lied 670: 1 en 2  Kom Schepper Geest… 
 

Aanvangswoord en groet  
Zingen: Lied 672: 1 en 2 Komt, laat ons deze dag… 
 
Gebed om ontferming 
Loflied:  Laudate omnes gentes 
 

Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 
 

Heer, spreek in alle talen 
Doe ons Uw woord verstaan 
Dat wij, door Uw verhalen 
Weer verder kunnen gaan 
 
Gebed van de zondag 
 
Het verhaal van Pinksteren 
 
Video van eigen bodem: ‘ 

t Ís feest vandaag, ’t is Pinksterfeest   
 
Lezing: 1 Kor 12: 4 t/m 7, 11 
 
Lied uit de Pinkstercantate van M Steehouder: 

Goede geest in ons allen, 
iedereen heeft eigen gaven 
om daarmee allen van dienst te zijn. 
Wijsheid is in de stilte 

voelen, horen, weten, zien 
wat omgaat in een ander. 



 
Verstand is overwegen, 

langzaam weten wat te doen staat, 
goede toekomst voor ogen. 
 
Inzicht komt in bezinnen, 
ingekeerd zijn tot het wezen, 
turen naar weidse verten. 
 
Kennis weet: niets is zeker, 
blijven zoeken naar de waarheid, 
aarde zien en mensen horen. 

 
Goede raad en wijze woorden, 
luisteren naar mensenvragen, 
antwoord teruggegeven. 
 
Sterkte in het betogen, 
in onwankelbaar vertrouwen, 
uit één stuk zijn gemaakt. 
 
Eerbied in het zachte spreken, 

niet het harde oordeel geven, 
maar vrede en waardering. 
 
Goede geest in ons allen, 
iedereen heeft eigen gaven 
om daarmee allen van dienst te zijn. 

 
Overweging,  gevolgd door moment van stilte 
 
Muziek: Fragment uit  ‘Lieder ohne Worte’ –  

              F Mendelssohn 
 
Zingen: 691 De Geest van God waait als een wind 
 
We bidden met onze bellenblaas……. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader 
 
Slotlied: lied 687: 1-3 Wij leven van de wind 
 

Uitzending en zegen 
 


