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Bij de diensten – 1e Pinksterdag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De Schrift-
lezing is Exodus 19: 1-8 en Handelingen 2: 1-21. De 
avonddienst wordt geleid door ds. A.H. Groen uit Rijs-
oord en lezen we Handelingen 2:14-16 en 37-42.                

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Pinksterzendingscollecte 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Huwelijksjubileum  
Op zaterdag 6 juni zijn Jan en Rita van der Vlist (Wilhel-
minalaan 37) 45 jaar getrouwd. Met dankbaarheid naar 
God mag deze dag gevierd worden. Van 
harte feliciteren we jullie en jullie kinde-
ren en kleinkinderen en wensen we jullie 
Gods zegen.  

Meeleven  
Marc van Dijk (van Hardenbroekstraat 20) is afgelopen 
dinsdag in het ziekenhuis geholpen en heeft een kleine 
operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat de operatie 
goed gegaan is en bidden om zegen over het herstel. 

Dankbetuiging 
Tijdens de korte, maar heftige ziekteperiode en na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa, hebben wij 
veel medeleven ondervonden ook vanuit Giessenburg. 
Het heeft ons als gezin diep geraakt. Ontroerend is het 
ook om te merken dat zijn pastorale zorg niet vergeten 
is. Heel bijzonder na 50 jaar. Henk zag er naar uit om op 
26 april in Giessenburg voor te gaan. Hij had de tekst al 
uitgezocht, Johannes 21. Hij was in januari al aan het 
nadenken over deze tekst. Nu is er over gemediteerd in 
zijn afscheidsdienst. 
Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken. Bij 
deze betuigen wij onze welgemeende dank. 
Trudy van Vreeswijk-Hogeveen 

Ketting Cake Actie 

In Giessenburg daar eet men cake,  
Dat doet men bijna elke week.  
Dat komt omdat er bakkers rondgaan,  
waardoor wij elkaar zien staan!  
Verbondenheid, zo moet je weten,  
Is een belangrijk teken 

Gebedskring 
Woensdagavond is de beurt weer aan de gebedskring. U 
wordt hartelijk uitgenodigd om mee te bidden.  
Zoals u weet is er sinds kort een chatfunctie. Deze 
avond kunt u er ook gebruik van maken. Als u een ge-
bedspunt heeft, kunt u dat doorgeven en wordt het bij 
ons neergelegd. Dit kan totdat we gaan bidden. 
Tijdens de avond zullen Arjan de Hoop en Alise van 
Genderen de muzikale bijdrage verzorgen.  
In gebed verbonden. 

Petrus 
Het  Pinksternummer van het PETRUSMAGAZINE is 
verschenen. Nog geen abonnee?  Abonneer u nu en ont-
vang het magazine gratis thuis. Voor meer info zie 
www.Petrusmagazine.nl of Postbus 8504 3503RM 
Utrecht. 

Agenda 
03-06 Online V&T contactmoment, 19.15-19.45 uur 
05-06 Ophalen oud papier 
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  Liturgie morgendienst 
Opwekking 623  
Votum en groet  
Psalm 90 : 1 + 6 (N.B.)  
Wetslezing  Psalm 119 : 9  
Gebed / Kindermoment  
Schriftlezing: Exodus 19:1- 8  
Op Toonhoogte 439 - Door de kracht  
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 21  
Opwekking 766 - De wind steekt op  
Preek   
Psalm 111 : 5 + 6 (N.B.)  
Dankgebed en voorbede  
Collectemoment  
Gezang 477 : 1  
Zegen  

Vragen bij de preek morgendienst 
1.  Waar kijk jij naar uit en tel jij de dagen voor af?  
2   Hoe zou je bezig behoren te zijn met Gods Woord om 
wijs te worden?  
3. Bezig zijn met Gods Woord en er uit leven is een ant-
woord geven op Pasen. Hoe uiten wij de dankbaarheid 
voor Gods verlossing in Jezus’ sterven en opstanding?  
4. In het Rabbijnse gedachtegoed wordt de Thora ( wet) 
gezien als een huwelijkscontract. Zorgt dit er voor dat 
er op een andere manier naar de wet wordt gekeken?  
5. De godvrezende mannen in Jeruzalem ontdekken 
godsvrucht bij Galilese mannen die niet dagelijks de 
wet bestuderen. Het is godsvrucht door het geloof in 
Jezus en de vervulling met de Heilige Geest. Waar in het 
Oude Testament hadden ze hierover kunnen lezen?  
6. De uitstorting van de Heilige Geest kan gezien 
worden als een herhaling van de wetgeving op de Sinaï. 
Waarom kan dit zo gezien worden? 
7. De uitstorting van de Heilige Geest is een liefdes-
uiting van de Heere God. Hij geeft de Geest als onder-
pand. Wat betekent dit?  
8. Pinksteren is net als de gebeurtenis bij de Sinaï de 
aankondiging van een bruiloft. Israël en de gemeente 
van Jezus Christus wachten op de komst van de Bruide-
gom. Over hoeveel dagen zal dit zijn? Deze vraag hoef je 
niet te beantwoorden. Laten we bidden of de Heere ons 
wil leren zo onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart 
krijgen. 

 
 
 

Liederen morgendienst 
Opwekking 623 

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven 
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur  
 

Want Ik wil komen met mijn geest   
En doorwaaien heel het huis  
Ik wil het maken tot een tempel, waar Ik woon  
Laat Mijn leven in je zijn, Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen door je heen 
  

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van Uw Zoon Jezus  
Laat het huis gereinigd zijn en schoon  
 

Want U wilt komen met Uw geest  
En doorwaaien heel het huis  
U wilt het maken tot een tempel Waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen door ons heen  
 

Heer wij roepen tot U / Kom opnieuw met Uw vuur  
Wij verlangen naar echtheid/En leg het diep in ons hart  
 

Heer wees welkom met Uw geest  
En doorwaaien heel het huis  
Wil het maken tot een tempel Waar U woont  
Laat Uw leven in ons zijn Maak ons heilig, puur en rein 
Laat het levend water stromen door ons heen 

Op Toonhoogte 439 

Refrein:  
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest 
Die er is, die zal zijn en die is geweest  
Vieren we feest met elkaar  
 

We zingen: halleluja en prijzen de Heer )3x 
Hij is het waard 
Refrein  
 

Als ik zing: Halleluja dan prijs ik de Heer )3x 
Hij is het waard 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.centrumdekleineoase.nl%2Foase-centrum%2Fyoga-mindfulness%2Fkinder-yoga%2F&psig=AOvVaw2rys1-Wmyx6TQLQxhC4P_i&ust=1590782699005000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDbp8Ot1-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F17310779799042176%2F&psig=AOvVaw308JCcokU3tR7aPvTI7zWM&ust=1590783429762000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJif96Cw1-kCFQAAAAAdAAAAABAN
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Liederen morgendienst  
Opwekking 766 

1. Als de hemel openbreekt,  
    het huis vervult met vrede,  
    zal de adem van uw Geest  
    ons met zijn kracht bekleden.  
 

Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw!  
 

Refrein: 
De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God!  
 

2. Als U heilig vuur ontsteekt,  
    als antwoord op ons bidden,  
    is de kracht die ons ontbreekt  
    aanwezig in ons midden.  
 

Wek ons tot leven …. 
Refrein 
 

Wek ons tot leven … 
 

Refrein: 
De wind steekt op, de wind steekt op; ) 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.   ) 2x 
Het vuur laait op, het vuur laait op.      ) 
een vuur van liefde voor God! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie avonddienst 
Psalm 98 : 1 + 3 (NB)  
Votum en groet 
Psalm 119 : 3 + 5  
Gebed om de Heilige Geest  
Schriftlezing: Hand 2 : 14 - 16  +  37 - 42 
Psalm 143 : 1 + 9 (NB) 
Preek    Hand 2:40 
Gezang 244 : 2  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 259 
Dankgebed en voorbeden 
Gezang 242: 1 + 3 
Zegen 

Opwekking 2020 digitaal te volgen 
Meestal ontvangt u een uitnodiging om met Pinksteren 
de groep vanuit Giessenburg op Opwekking te bezoe-
ken. Opwekking zal dit jaar best anders zijn. We missen 
nu al de kopjes koffie in de voortent.  Nu het er niet is, 
besef je nog meer hoe fijn die momenten met elkaar 
zijn! 
Digitaal programma  
Dit jaar is er een digitaal programma zodat je Opwek-
king vanuit huis kunt volgen:  https://portal.eo.nl 
/samengeloven/pinksteren ook Grootnieuwsradio en 
Family7 verzorgen uitzendingen voor Opwekking.  
App  
Dit jaar is de app (Opwekking 2020) ook weer beschik-
baar. Je kunt daar ook herinneringen instellen zodat je 
weet wanneer jouw favoriete programma's starten.  
Youtube  
Op de diverse social media staan nu al filmpjes van  
• Programma voor gezinnen: Time tot Go 
• Nieuwe liederen 
• Deelnemers die tijdens een eerdere editie zijn 

aangeraakt 
Bekijk bijvoorbeeld eens https://www.youtube.com/ 
user/opwekkingtv/featured We ervaren het als een 
zegen dat we in deze tijd en met deze omstandigheden, 
we de digitale middelen tot onze beschikking hebben 
om toch een sprankje, een vonk, van het vuur van 
Pinksteren mee kunnen krijgen.  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.wijkgemeenteslinge.nl%2Fdefault.aspx%3FlIntEntityId%3D143830&psig=AOvVaw2CGp2A7llHmJSC_bz7ayYa&ust=1590779463524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC1hcah1-kCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.knipoog.nu/tag/pinksteren/&psig=AOvVaw3Rt9CJAZN9CmovFa836kFH&ust=1590784445766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDI24O01-kCFQAAAAAdAAAAABA9
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#1 maaltijd!  
Kun jij er ook niet mee leven dat 
er op dit moment duizenden 
gezinnen hongerlijden? Corona 
is niet alleen een bedreiging als 

virus, maar zorgt er ook voor dat mensen niet kunnen 
werken door de maatregelen die overheden nemen. En 
in veel landen is een dag niet werken die dag geen eten. 
Als dat langere tijd duurt sterven er mensen aan honger 
- dat laten we niet gebeuren!  
Dit Pinkersterweekend, op 2e Pinksterdag, willen we 
met zoveel mogelijk Nederlanders ons ontbijt laten 
staan en in plaats daarvan 5 euro doneren aan de sa-
menwerkende Christelijke hulporganisaties om daar-
mee de allerarmsten van eten te voorzien. Een mooie 
manier om in deze tijd, alleen, samen of met het hele 
gezin, een gebaar te maken en in actie te komen voor 
degenen die het het hardst nodig hebben!  
Meer info is te vinden op www.1maaltijd.nl , hier kun je 
ook je 5 euro doneren. Blijft jullie bordje ook leeg op 
maandagochtend? 

V&T - Gevarieerd 
Woensdagavond 27 mei 
was het thema in de uit-
zending van V&T-gevari-
eerd: “Bijbel lezen, Bood-
schap verstaan”.  De opna-
me is terug te vinden op 
het YouTube kanaal van de 
kerkelijke gemeente (ka-

naal: HGGNK) en als audio-opname op www.kerkom-
roep.nl . We waren nog lang niet uitgepraat toen de tijd 
al om was. Daarom is op vrijdagmorgen 29 mei ‘de 2e 
helft’ opgenomen. Het videobestand is beschikbaar op 
www.hervormdgiessenburg.nl . Kees Toet en Lo Boer 
zorgden namens de mannenvereniging voor een waar-
devolle afronding. Een terugblikkend artikel met aanvul-
lende info is eveneens op de website geplaatst. 
Komende woensdag vormen drie gemeenteleden de ge-
bedskring in de kerk. Wij worden uitgenodigd om deel te 
nemen. En als u denkt “wat een mooie muziek”, weet 
dan dat die klanken gespeeld worden door Arjen de Hoop 
en Alise van Genderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                     

http://www.1maaltijd.nl/
http://www.kerkom-roep.nl/
http://www.kerkom-roep.nl/
http://www.hervormdgiessenburg.nl/
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