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Aalsmeer  
Wijk Oost 

Kerkdienst  Pinksteren                23 mei 2020 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “De Geest spreekt alle talen” 
Schriftlezing: Genesis 10: 1-2, 5-6, 20-21, 30, 11: 1-9, 12: 1,  

Handelingen 2: 1-12 (NBV) 
Organist: Jan Terlouw 
Muziekteam: Team Moniek 
 

Welkom 
 

Hemelhoog 399: 1  Samen in de naam van Jezus ( kerk staande) 
 

1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 399: 2  Heel de wereld moet het weten 
 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Kids opwekking 238  Trek de wereld in 
 

Trek de wereld in, vertel het goede nieuws 
dat God zijn Zoon gegeven heeft 
zodat een ieder die in Hem gelooft  
en vertrouwt op wat Hij zegt  
niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. 
 
Trek de wereld in, vertel het goede nieuws 
dat God zijn Zoon gegeven heeft 
zodat een ieder die in Hem gelooft  



 

en vertrouwt op wat Hij zegt  
niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. 
 
En Jezus die belooft: 
Ik ga altijd met je mee, 
Ik laat je nooit alleen. 
NEE, we zijn altijd met z'n twee. 
 
Trek de wereld in, vertel het goede nieuws 
dat God zijn Zoon gegeven heeft 
zodat een ieder die in Hem gelooft  
en vertrouwt op wat Hij zegt  
niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 231: 2, 3  Ik ben bij je, ik ben bij je 
 

Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben teruggekomen 
En ik heb mijn mooiste vuur 
Voor jullie meegenomen 
 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 
 
Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben bij de mensen 
Zodat ze elkaar verstaan 
Over alle grenzen 
 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest   
 

Kindermoment 
 



 

Gezang 303: 5  Met God zij wij Verbonden 
 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

Genesis 10: 1-2, 5-6, 20-21, 30-31 
 

1 Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de 
zondvloed kregen zij zonen. 2 Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, 
Tubal, Mesech en Tiras.  
5 Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, 
elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal. 6 Zonen van 
Cham: Kus, Misraïm, Put en Kanaän.  
20 Dit waren de nakomelingen van Cham, ingedeeld naar families, talen, landen 
en volken. 21 Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader 
van alle nakomelingen van Eber.  
30 Hun woongebied strekte zich uit van Mesa tot aan de Sefar, het gebergte in 
het oosten. 31 Dit waren de nakomelingen van Sem, ingedeeld naar families, 
talen, landen en volken. 
 

Hemelhoog 45  Hineh ma tov u'mana'yim 
 

Hineh ma tov u'mana'yim, 
shevet achim gam yachad 
Hineh ma tov u'mana'yim, 
shevet achim gam yachad 
 
Hineh ma tov, 
shevet achim gam yachad 
Hineh ma tov, 
shevet achim gam yachad 
 
Zie toch hoe goed en lieflijk het is 
dat broeders ook tezamen wonen. 
 

Genesis 11: 1-9 



 

 

1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2 Toen de mensen in 
oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden 
ze zich. 3 Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed 
bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als 
specie. 4 Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de 
hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele 
aarde verspreid raken.' 5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad 
en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze 
spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog 
maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 
7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, 
zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de 
hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad 
Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde 
gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.  
 

Genesis 12: 1 
 

1 De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook 
je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.  
 

Gezang 463: 4, 5 Leg Heer uw stille dauw van rust 
 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Handelingen 2: 1-12 
 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 



 

luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren 
uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze 
raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen 
in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan 
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en 
Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit 
Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in 
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië - wij allen horen hen in onze eigen taal 
spreken over Gods grote daden.' 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?'  
 

Gezang 249: 1, 2 Wij leven van de wind 
 

1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 

Verkonding: “De Geest spreek alle talen” 
 

Opwekking 58: 2, 3, 4  Blijft in mijn vrede, blijft in mij 
 

2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij.     2x 
 



 

3. Ontvangt mijn Geest,  
heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd.    2x 
 
4. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u.     2x 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe Liedbundel 969  In Christus is noch west noch oost 
 

1. In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge_ook zijt; 
als kind'ren om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost.  
 

Zegen 
 

Digitale Koffiedrinken 
 
Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk. 
Wilt u komende zondag ook meedoen? Klik dan op deze link  
(of ga naar deze website ->  https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl ) 
Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt. Klik op DEZE LINK om 
dit filmpje te bekijken. 

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vnl-BNJMKtQ


 

 

Collecte voor deze week 
 
De collectes voor deze zondag: 
 
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het 
Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader 
van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen 
de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. 
Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de 
competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben 
geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Meer 
informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie. Met uw bijdrage 
steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan 
de collecte of maak een bijdrage over naar het bankreknr van de ZWO NL 73 
RABO 0380 1440 069 o.v.v. collecte Pinkstercollecte. Helpt u mee om deze 
collecte tot een succes te maken? 
 
Volgende dienst: 
30 Mei 2021, Kerkdienst: 10 uur: Ds. J Henzen, Wateringen 
30 Mei 2021, Kids Praise: 16:30 uur 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

