
1 
 

Hoogfeest van Pinksteren - Doopdienst 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Jan van Hell 

  Diaken: Fenny Meijer-van Klompenburg 

Lectoren: Oege Wierda en Reza Golshan 

Dopelingen: Shoreh, Bahram en Reza Golshan 

Organist: Dirk Boer 

Lichtdrager: Vigo 

 

MUZIEK 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: psalm 87: 1, 2 en 4 

 

BEGINWOORDEN 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Ene 

a:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v:  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

a:  en nooit laat varen het werk van zijn handen. 

     Amen. 

 

ZINGEN: ‘Ien ast roezie’  

 

Ien ast roezie, ien ast roezie, 

ke Godawand sagt, ke Godawand sagt, 

shadie koniem, shadie koniem, 

o wadjd namayiem, o wadjd namayiem! 

 

Vertaling: ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft,  

wees daarom blij en zing verheugd!’ 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): lied 867 ‘Loof 

overal, loof al wat adem heeft’  

 

VIERING VAN DE DOOP 

 

INLEIDING 

 

DOOPGEBED 

 

GELOOFSBELIJDENIS (zo mogelijk staande):  

lied 344 ‘Wij geloven één voor één’ 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Het water wordt in het doopvont gegoten. 

 

DOOPVRAGEN 

 

BEDIENING VAN DE DOOP 

 

DOOPTEKST: psalm 121: 8 (Groot Nieuws Bijbel) 

‘Waar je ook gaat of staat, de Heer waakt over je,  

nu en altijd.’ 

 

OVERHANDIGING VAN DE DOOPKAARS 

 

VERWELKOMING (zo mogelijk staande) 

 

v:   Gemeenteleden van de Goede Herderkerk, 

      zijn jullie bereid om Shohreh, Bahram en Reza 

      op te nemen in deze gemeente van gelovige  

      mensen, om mee te werken aan hun levens- 

      geluk, en om hen mee te nemen op weg naar 

      Gods koninkrijk? 

a:   Ja, van harte! 

      Welkom, kinderen van God,  

      welkom in de kerk van Christus:  

      wereldwijd en hier in ons midden! 

 

ZINGEN: lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 

 

We bevestigen de doopvisjes aan de wand. 

Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met je! 

a: Ook met jou zij de Heer. 

 

LIED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT:  

‘O God, nu wij hier samenkomen’, 1, 2 en 4  

Melodie: lied 248  
 
O God, nu wij hier samenkomen  
op deze dag, in deze kerk,  
laat toch uw Geest ons binnenstromen.  
God, open ons hart en maak ons sterk. 
 
Opdat de woorden die wij horen,  
opdat de taal die wij verstaan,  
veel dieper gaat dan onze oren  
en in ons hart zal binnengaan.    
                                                     
Want door uw woord, de doop en zegen  
zijn wij gemeente in uw Naam.  
Wijs dus aan ons de goede wegen  

door woord en Geest, in Jezus' naam. 
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LEZEN: Delen uit Handelingen 2  

in Nederlands en Farsi  

 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 

de leerlingen 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 omdat 

ieder de apostelen en de andere leerlingen 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?  … 
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf 

andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de 

menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, 

luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 
15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het 

is immers pas het derde uur na zonsopgang. … 
22Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit 

Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen 

gebleken is uit de grote daden en de wonderen en 

tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn 

toedoen onder u heeft verricht. … 32Jezus is door 

God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 
33Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, 

en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons 

beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons 

doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. … 
36Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van 

zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot 

Heer en messias is aangesteld.’ 37Toen ze dit 

hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan 

Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we 

doen, broeders?’. 38Petrus antwoordde: ‘Keer u af 

van uw huidige leven en laat u dopen onder 

aanroeping van Jezus Christus om vergeving te 

krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u 

geschonken worden, 39want voor u geldt deze 

belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die 

ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal 

roepen.’ …41Degenen die zijn woorden 

aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde 

het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 

drieduizend. 42Ze bleven trouw aan het onderricht 

van de apostelen, vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan 

het gebed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

چون روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا  1

که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از  2 بودند.

آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر 

وزبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش  3 ساخت.

 بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت.

القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به و همه از روح  4

گفتن نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن

و مردم یهود دین دار از هر طایفه زیر  5  شروع کردند.

پس چون این  6 داشتند.فلک دراورشلیم منزل می

هی فراهم شده در حیرت افتادندزیرا هر صدابلند شد گرو

و همه مبهوت و  7 کس لغت خود را از ایشان شنید.

مگر همه اینها که »گفتند: متعجب شده به یکدیگر می

پس چون است که هر  8 زنند جلیلی نیستند؟حرف می

 شنویم؟ایم مییکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته

سته، آواز خودرا بلند پس پطرس با آن یازده برخا 14

ای مردان یهود وجمیع سکنه »کرده، بدیشان گفت: 

زیرا  15 گیرید.اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرافرا

برید، زیرا که که اینها مست نیستند چنانکه شما گمان می

ای مردان اسرائیلی این » 22 ساعت سوم از روزاست.

شما از  سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد

جانب خدامبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که 

خدادر میان شما از او صادر گردانید، چنانکه خودمی 

پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما  32  دانید،

دست راست خدا پس چون به 33 شاهد برآن هستیم.

القدس موعود را از پدر یافته، این را باالبرده شد، روح

پس  36 شنوید ریخته است.بینید و میل میکه شما حا

جمیع خاندان اسرائیل یقین بدانندکه خدا همین عیسی را 

 «که شما مصلوب کردیدخداوند و مسیح ساخته است.

چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس وسایر رسوالن  37

پطرس بدیشان گفت:  38 «ای برادران چه کنیم؟»گفتند: 

ازشما به اسم عیسی مسیح بجهت توبه کنید و هر یک »

القدس را آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح

زیرا که این وعده است برای شما  39 خواهیدیافت.

وفرزندان شما و همه آنانی که دورند یعنی هرکه خداوند 

پس ایشان کالم او را  41 «خدای ما او را بخواند.

سه هزار پذیرفته، تعمیدگرفتند و در همان روز تخمین 

و در تعلیم رسوالن ومشارکت  42 نفر بدیشان پیوستند

  نمودند.ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می
 

 

ZINGEN: lied 683, 

‘’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest’ 

 

OVERDENKING 
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ZINGEN: ‘Ey Isa nadzam bia’  

De kinderen komen terug in de kerkzaal. 

 

1.  Ey Isa nazdam bia 

     Bahre man bash rahnama 

     Dar dasthayat in janam 

     Ey hadiye nikooyam 

 

Refrein:   

     Teshneye vojoodetam 

     Teshneye hozooretam 

     Darkhast konam monjiyam 

     Hamishe bash rahbaram (x2) 

 

2.  Ghalbam ra nagoshayam 

     Hichkas ra ja nadaham 

     Tanha hozoorat khaham 

     Ey Isaye masloobam 

 

Refrein 

 

3.  Be To tavakol daram 

     Bar hat chiz bash rahbaram 

     Saltanat kon dar ghalbam 

     Ey Isaye mahboobam 

 

Refrein 

 

Vertaling:  

1. Jezus kom tot mij, wees mijn gids. In uw handen 

leg ik mijn leven, o, mijn goede gids. 

 

Refrein: Dorstig ben ik naar uw aanwezigheid. Ik 

verzoek u, mijn redder: wees altijd mijn leidsman. 

 

2. Ik open mijn hart voor niemand anders dan u. Ik 

verlang enkel uw aanwezigheid, mijn gekruisigde 

Jezus.  

 

3. Op u vertrouw ik in alles, wees mijn leidsman. 

Heers in mijn hart, o mijn geliefde Jezus.  

 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDENKEN: Anna Maria van der Brug-Joustra 

ZINGEN: lied 961, ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 

 

GEBEDEN  

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

De allerkleinsten kunnen nu uit de oppas gehaald 

worden. 

 

SLOTLIED: lied 675, ‘Geest van hierboven’ 

 

ZEGEN, Allen beamen zingend: ‘Amen, amen, 

amen’ 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan 

achter hem aan… 

 

… op weg naar de tafels van verbinding! Iedereen 

is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Iraans-Hollandse brunch in de ontmoetingsruimte. 

Eshtehaye khob! 

Eet smakelijk! 

 

In de hal kunnen we Shohreh, Bahram en Reza  

feliciteren. 
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COLLECTEDOELEN EN BLOEMENGROET: zie volgende bladzijde 
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COLLECTEN: 

 

1.- Diaconie: Kerk en vluchteling 

Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar 

het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. 

Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die 

gevallen ondersteunen met een vergoeding van medische kosten. Op deze Pinksterdag steunt u met uw 

bijdrage voor de Stichting Kerk en Vluchteling deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen. 

 

2.- Goede Herderkerk 

 

3.- Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending) Bijbelverspreiding op Chinese platteland 

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi, 

een groep van 60.000 mensen. 40.000 van hen zijn christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, 

maar ook voor hun identiteit, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in 

Actie steunt de White Yi met een alfabetiseringsprogramma en een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale 

gemeente vertalen samen de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, het Oude Testament 

gedeeltelijk. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude 

Testament vertaald wordt. 

 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Dhr. en mevr. Hagen, en naar 

❖ Dhr. en mevr. Hooghordel. 


