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In deze dienst legt Diana Blank belijdenis van haar geloof af. 
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DE VOORBEREIDING 

 
Klokgelui 
 
Orgelspel: Komm, heiliger Geist, Herr Gott.    D. Buxtehude. 
                                                                                         (1637-1707) 
 
Kerkenraad komt via de achterzijde in processie binnen terwijl het 
koor zingt: ‘Veni, Creator Spiritus’ 
 
Veni, creator spiritus 
O veni lumen cordium 
Veni lumen cordium 
 
Vertaling:  
Kom, schepper Geest 
Kom, licht van het hart 

 
Stil moment voor gebed en inkeer 
 
Samenzang staande: Lied 672 : 1 en 6 
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6 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

 

Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
Gemeente  : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
                     DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID 
                     EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
                     door Jezus Christus en de Heilige Geest. 
Gemeente  : AMEN. 

- de gemeente gaat zitten - 
 
Woord van welkom   
 
Smeekgebed  
Gebeden afgewisseld door koor met ‘Draag mij God in barmhartigheid’ 
                                                       Tekst: Confitemini Domino, Taizé, muziek : J. Berthier 

 
Kyrie eleison 4x  
 
Draag mij, God, in barmhartigheid 
Til mij op uit al mijn kleinheid 
Koester mij in barmhartigheid’ 
Vader, moeder, God met ons 
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- de gemeente gaat staan - 
Lofprijzing: 
Voorganger             : Heer, open onze lippen, 
Gemeente             : ZO ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN. 
Voorganger             : Van de opgang der zon 

                              tot waar zij onder gaat 
Gemeente              : ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD! 
Loflied samenzang  : Lied 659 : 1, 4 en 6 

 
 

4 
Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 
6 
Daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 

- de gemeente gaat zitten - 
Aandacht voor de kinderen 
 
Zingen met de kinderen: ‘Kumbaya my Lord’ (2x) 
 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
O Lord Kumbaya 
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Vertaling: 
Kom tot mij, mijn Heer, kom tot mij 
Kom tot mij, mijn Heer, kom tot mij 
Kom tot mij, mijn Heer, kom tot mij 
O Heer, kom tot mij 

 
- de kinderen gaan naar de nevendienst  - 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 13 (NBV21) 
 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven. 5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, 
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen 
hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 
8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als 
proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 
grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn. 
 
Koorlied: ‘Komm Heiliger Geist, Herre Gott’  
Tekst: Martin Luther, muziek: J.S. Bach 
 

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, 
Erfüll mit deiner Gnaden Gut  
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn! 
Dein’ brünstig Lieb‘ entzünd‘ in ihn’n 



 6 

 
O Herr, durch deines Lichtes Glast  
Zu dem Glauben versammelt hast 
Das Volk aus aller Welt Zungen 
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen 
Alleluja, alleluja 

 
Schriftlezing: Handelingen 10 : 23b – 36 / 44 – 48 (NBV21) 
 
De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele gelovigen uit 
Joppe gingen met hem mee. 24Een dag later kwam hij in Caesarea aan, 
waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste 
vrienden bijeen had geroepen. 25Toen Petrus het huis wilde binnengaan, 
kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich in aanbidding neer aan 
zijn voeten. 26Maar Petrus hielp hem overeind en zei: ‘Sta op. Ik ben ook 
maar een mens.’ 27Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij 
een groot aantal mensen aantrof. 28Hij zei tegen hen: ‘U weet dat het Joden 
verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis 
mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel 
mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. 29Daarom heb ik me niet 
verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt 
laten komen?’ 30Cornelius antwoordde: ‘Vier dagen geleden zei ik op 
ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen er opeens een man in 
een stralend gewaad voor me stond, 31die me als volgt toesprak: “Cornelius, 
je gebed is verhoord en God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard. 
32Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd 
wordt, te laten komen; hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan 
zee.” 33Ik heb meteen een paar mannen naar u toe gestuurd, en het is goed 
dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te 
luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.’ 34Daarop nam 
Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid 
maakt tussen mensen, 35maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk 
volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt. 36God heeft aan de 
Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws 
van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.  
 

44Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op 
iedereen die naar zijn toespraak luisterde. 45De Joodse gelovigen die met 
Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het 
geschenk van de heilige Geest ontvingen, 46want ze hoorden hen in 
klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: 47‘Wie kan nu  
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nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige 
Geest hebben ontvangen?’ 48En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam 
van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde 
blijven. 
 
Samenzang: Lied 687 : 1 en 3 

 
 

3 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
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Overdenking 
 
Orgelspel: Meditation in b.kl. Op.57. Nr.4.   A. Guilmant. 
                                                                                       (1837-1911) 
                               
Koorlied: ‘I will sing with the spirit’ 
               Tekst: 1 Corintiërs 14, vers 15, muziek: J. Rutter 
 

I will sing with the spirit  
I will sing with the spirit 
Alleluia, alleluia 
I will sing with the spirit  
I will sing with the spirit 
Alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia 
 
And I will sing with the understanding also:  
alleluia, alleluia 
And I will sing with the understanding also:  
alleluia, alleluia 
And I will sing with the understanding also:  
alleluia, alleluia 
I will sing with the spirit 
I will sing with the spirit 
Alleluia, alleluia 
 

- de kinderen komen weer binnen  - 
 
DE DIENST VAN DE BELIJDENIS 
 
In de doop wordt onze naam met de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest verbonden. Samen één. In goede tijden, in moeilijke tijden. De belijdenis 
bevestigt onze doop. 
 
Vraag: Diana, verlang je ernaar om belijdenis te doen? 
Beantwoording 
 
Diana leest haar brief voor waarom ze belijdenis gaat doen. 
 
Laten we opstaan om de aangeven geloofsbelijdenis uit te spreken. 
 
We geloven in God, die mensen schept, en de vader en moeder is van alle mensen.  
We geloven in Jezus Christus, zijn Zoon, die aan ons mensen Gods liefde heeft laten 
voelen. 
We geloven in de Heilige Geest, die ons als mensen met elkaar verbindt. 
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Knielen en handoplegging 
 
Vragen 
 
Allen gaan staan  
Voorganger: Gemeente, wilt u voor Diana Blank, die net belijdenis van haar geloof    
                     heeft afgelegd, bidden dat God haar helpt, haar troost, haar ondersteunt? 
Gemeente:   Ja, van harte. 
 
Diana wordt door de gemeente van de Spieghelkerk staande toegezongen:  ( 1 x) 

 
Felicitatie en overhandiging cadeau van de kerkenraad 
 
Afgesloten met koorlied: ‘Bron van leven’ 
                                               Tekst: Anita Geurts, muziek: P. Steijlen 
 

Als water leven gaat, als zaden wortel schieten in de grond 
Als water leven gaat, als zaden wortel schieten in de grond 
Een stengel richt zich op staat weldra in de knop 
Een eerste bloem begroet de morgenstond 
Als water leven gaat 
 
Als woorden spreken gaan, als oren echt verstaan wat wordt gezegd 
Als woorden spreken gaan, als oren echt verstaan wat wordt gezegd 
Geen schreeuw die ongehoord in hulpeloosheid smoort 
Of moedeloos terzijde wordt gelegd 
Als woorden spreken gaan 
 
Als mensen leven gaan, elkaar tot steun in tij en tegentij 
Als mensen leven gaan, elkaar tot steun in tij en tegentij 
Is dan in mensenland een uitgestoken hand 
Niet als een waterbron in woestenij 
Als mensen leven gaan 

 
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbeden 
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Voor en na de voorbeden koor en gemeente: ‘Kom, adem ons open…’ 
                                                                         Muziek en tekst: T. Löwenthal 
 

Kom, adem ons open 
Kom, adem ons open 
Adem ons open 

 
stil gebed, OECUMENISCH ONZE VADER 
 
        Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen  
 
Inzameling van de gaven: 
 

1. Hulp aan vluchtelingenkinderen in Turkije. 
Zie toelichting in Spieghelingen. 

    2. Plaatselijke gemeente. 
        Bijdrage in de kosten van de plaatselijke eredienst. 
 
Digitaal kunt u collectegeld met de Appostel App overmaken. Heeft u deze niet?  
Scan dan de onderstaande QR-code om direct de collectegelden digitaal over te 
kunnen maken. 

 
DE AFSLUITING 

 
Samenzang staande: Lied 686 : 1 en 2  
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2 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 

Wegzending en zegen 

 
Gemeente zingt: Amen, Amen, Amen. 
 
Orgelspel: Veni Creator Spiritus. Op.75.    Flor Peeters. 
                                                                                        (1903-1986) 
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Woont u hier sinds kort? Bent u nieuw in de Spieghelkerk of zou u graag 

contact willen hebben met de dominee of met een kerkenraadslid?  

Dan kunt u mailen of bellen met: 

- Ds. Riegonda van Welie-Kaai 

domineeriegonda@gmail.com 

        06-42130747 

- scriba Janny Flikweert 

         scriba@spieghelkerk.nl 

         06-40960884 
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