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Zondag 12 juni 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst heet ons van 
harte welkom 
Wij beginnen met het 
zingen van Psalm 
168. 
 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Genesis 11 vers 1-9 
2e lezing: Johannes 14 vers 23- 29 
3e lezing Handelingen 2  vers 1-4.  

De 1e lezing gaat over de mensen die in 
oostelijke richting trokken en zich daar gingen 
vestigen; er werd 1 enkele taal gesproken op 
de hele aarde; ze bouwden de stad Babel en de 
Heer daalde neer en bracht spraakverwarring 
onder hen en verspreidde hen over de hele 
wereld. De tweede lezing gaat over Jezus die 
vertelt dat de woorden die de leerlingen 
hoorden niet zijn woorden maar de woorden 
van de Vader waren en hij verwijst naar de 
Heilige Geest die de Vader zal zenden namens 
hem om alles duidelijk te maken.Hij zegt tegen 
de leerlingen dat hij vrede nalaat.  En de derde  
 

 
lezing is het verhaal van de neerdaling van de 
Heilige Geest en de stemmen waarin de 
leerlingen de mensen uit allerlei landen 
toespraken.  
Preek: 
Er wordt gewezen op de voor- en nadelen van de 
huidige communicatiemiddelen en de wijze 
waarop wij als mensen hier mee omgaan. De 
traditionele uitleg van de bouw van de toren in de 
1e schriftlezing krijgt een tweede uitleg mee, een 
positieve uitleg over het doel waarom de Vader 
mogelijk de mensen meerdere talen liet spreken. 
Deze uitleg werd gegeven door een Chinese 
theoloog die het heel 
logisch vond dat  
de mensen meerdere 
talen gingen spreken en 
zich gingen verspreiden 
over de wereld; immers 
anders was het woord van 
de Heer nooit verder gekomen dan de stad 
Babel. Er is een hele grote wereld, het handelen 
van God moet verspreid worden, God moet 
bekendheid krijgen. 
 Pinksteren is de geschiedenis van het verhaal, 
het feest van de Heilige Geest en het feest van 
de communicatie. 
De taal is de verbindende schakel tussen de 
lezingen van het Oude en het Nieuwe Testament. 
Taal is meer dan alleen woorden, taal kan zelfs 
heel stil zijn met alleen gebaren of blikken. De 
Geest werkt door de taal heen, door mensen 
heen. Pinksteren is het feest van de stilte, de 
verbondenheid, de wereld is 1 grote familie. 
Pinksteren is een persoonlijk verhaal, een teken 
dat het verhaal verder gaat, de Geest is 
werkzaam. Pinksteren maakt de betekenis 
duidelijk van de verbindtenis van alles wat God 
ons gegeven heeft, liefde en vrede en het 
geloven in de wereld. 
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Dienst van 
het Delen 
1e Collecte: 
Zending. Deze 
collecte wordt 
toegelicht door 
Koos Reitsma.  
2e Collecte: Kerk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met samen 
bidden van het Onze Vader..  
 

Bloemen 
Het 
bloemstuk 
was 
gemaakt 
door Gina 
Turkstra.  
 
 

 
Heenzending en Zegen 
Wij worden heengezonden met de Zegen van 
de Heer. Met elkaar beAMEN wij die.  

Na de dienst….  
 
 
 
werd er nog 
even na 
gepraat…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
en de 
ouderling 
van dienst 
werd 
opge-
haald… 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. R.Veenboer uit Leeuwarden 
Organist: Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol  
2e Ouderling Janny Veenstra 
Diakenen: Tjitske Visser 
  Alie Kalsbeek.   


