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Dienst van de voorbereiding 
Deze dienst is 
samen 
voorbereid met 
Jong Belegen. 
Na Gez 255: 1 
t/m 4 te 
hebben 
gezongen leest 
Patrick de 10 
geboden voor, afgewisseld door de 10 beloften, 
voorgelezen door Nelleke. De 10 beloften staan 

op richtingswijzers, her en der verspreidt in de 
kerk en worden door Ds. Wagenaar naar voren 
gebracht.  
Na Gez 62 gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Handelingen 2: 1-13 
Preek: Het Pinksterfeest is misschien wel het 
moeilijkste feest van alle feesten. Het is niet 
makkelijk grijpbaar, de Heilige Geest is niet vast 
te leggen. 
Het Pinksterfeest was al een joods feest, het 
was de 50e dag na de uittocht uit Egypte dat het 
volk Israël de wet ontving op de Sinai. Het 
werden hun richtingwijzers in de woestijn. 

 
Het afgelopen seizoen heeft de groep Jong 
Belegen nagedacht over de 10 geboden. 
De 10 geboden zijn woorden van heil, wil je 
gelukkig leven, houdt je dan aan die richting. 
Het zijn beloften van het goede leven. 
Zorg ervoor dat het een deel van je leven wordt. 
De Heilige Geest is de richtingwijzer. Pinksteren 
is het feest van God in ons.  
Laat het toe!! 

 
Favoriete lied 
Deze keer was het favoriete lied van Martje 
Meijers aan de beurt. Whenever God shines his 
light on me van Van Morrison en Cliff Richard. 
Dit lied gaat over het licht van God. Dat je het 
licht mag blijven ervaren in je leven, ook al is het 
donker om  je heen.  
 
Als je de kracht en het licht van Jezus ervaart in 
iemand anders en jezelf, dan is het Pinksteren! 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Zending 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Tijdens het dankgebed werd er dank 
uitgesproken voor het 50 jarig huwelijk van 
Jochum en Dine v.d.Woude . 
Er werd voorbede gedaan speciaal voor de 
familie van Ds.Juri Harangozo uit Ozd-Roemenie. 
Hij is afgelopen plotseling overleden op 51 jarige 
leeftijd. 
  
 

Bloemen 
De bloemen waren samengesteld van 
veldbloemen en daarom niet geschikt om weg te 
geven. 
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Het bloemstuk was gemaakt door: Fokje 
Leistra. 
    
Bij de uitgang worden de richtingwijzers , door 
de leden van de groep Jong Belegen, 
willekeurig aan gemeenteleden meegeven. 

 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Elske Posthuma 
Koster:    Janny Smids 
Ouderling van dienst:   Koosje Reitsma 
Er werd deze dienst nauw samengewerkt met 
de groep Jong Belegen.  


