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Orde van dienst Pinksterviering in Caprera Zondag 5 juni 2022 – 11.00  
Ook te beluisteren via www.radiobloemendaal.nl of via uw 
internetradio 
________________________________________________________ 
 
Voorgangers:   
- ds. Niek Scholten,  
  Protestantse gemeente Aerdenhout 
- ds. Jessa van der Vaart,  
  Protestantse gemeente Bloemendaal en Overveen 
- Gert-Jan van der Wal,  
  diaken RK parochie Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort  
- ds. Joke Zuidema,  
   Protestantse gemeente Santpoort-Velserbroek 
- Victor Bruins Slot,  
   voorzitter kerkenraad Protestantse gemeente Bennebroek 
 
Ouderling van dienst: Lalita de Goederen 
Muziek:   Jaap Stork, keyboard,  

 Boni Rietveld, trompet,  
 Raoul Michel, gitaar en zang  

Kinderkring:     voor alle kinderen van de basisschool  
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Zonder jou ben ik nergens  
In het verhaal dat dit jaar centraal staat in de pinksterviering – over 
het bijbelse personage Ruth – gaat het over mensen die een lastige 
tijd doormaken. Er is sprake van verlies, vreemdelingschap, armoede. 
Het is vallen, opstaan en… weer doorgaan.  
 
Wat het verschil maakt zijn de mensen zelf: dat iemand je trouw blijft 
als je eenzaam bent, dat iemand je niet als vreemdeling ziet maar als 
mens. En… de liefde.  
 
Singer-songwriter Raoul Michel 
De liedjes van singer-songwriter Raoul Michel sluiten hier naadloos 
bij aan. Zo schreef hij ‘Wij gaan door’ in coronatijd om mensen die 
het moeilijk hadden een hart onder de riem te steken. En het liedje 
‘Kom maar op met die regen’ gaat over samen sterk staan in 
stormachtige tijden. Speciaal voor deze viering schreef hij het lied 
‘Tot het eind’.  
 
Elke lied is een antwoord op een monoloog waarin het verhaal over 
Ruth verteld wordt vanuit het perspectief van een van de vier 
hoofdpersonen: Naomi, Orpa, Boaz en Ruth.  
 
Jaap Stork 
Ook Jaap Stork zal zijn medewerking verlenen aan deze viering. 
Samen met Boni Rietveld, trompettist, speelt hij voorafgaand en na 
afloop van de viering. Daarnaast begeleidt hij de gezongen liederen. 
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Muziek vooraf: Jaap Stork, keyboard en Boni Rietveld, trompet 
 
Welkom en bemoediging 
 
Vredewens  
 
voorg: Laten we elkaar begroeten in de taal van  

onze broeders en zusters van de Joodse Bijbel: 
allen: SHALOM ALECHÈM! 
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in de taal van het Nieuwe Testament: 

allen: EIRÈNÈ HUMÍN !  
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in de taal van veel van onze landgenoten:  

allen: ASSALÁM ALÁIKUM ! 
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in de taal van Oekraïners: 

allen: MYR TOBI ! 
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in het Surinaams: 

allen: VREDE EN ODI-ODI ! 
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in het Indonesisch: 

allen: SELAMAT SIANG !  
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in het Papiamento: 

allen: PAZ E PROSPERIDAD ! 
 

voorg: Laten we elkaar begroeten  
in het Fries: 

allen: FREDE J IMME EN FOLLE LOK !  
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Aanvangslied: Lied 686: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 



Inleiding op het verhaal - Victor Bruins Slot  
 
Naomi vertelt - Niek Scholten  
 
Muziek: Raoul Michel, ‘Tot het eind’ 
 
We zijn vertrokken  
En teruggekomen  
Zoveel armer  
Maar rijk genoeg  
We hebben gevochten  
Voor onze dromen  
We zijn wel zwakker  
Maar sterk genoeg  
 
Jij bleef aan m’n zijde  
Zonder twijfel  
En je zei  
 
Jouw land is mijn land  
Jouw hand in mijn hand  
Jouw volk is mijn volk  
Tot het eind van onze dagen  
 
Als je houvast  
Lijkt gebroken  
Geef niet op  
Kijk omhoog  
Een goeie daad  
Een nieuwe kans  
Geeft ons allemaal weer hoop  
 
Hij blijft aan je zijde  
Zonder twijfel  
En hij zei  
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Jouw land is mijn land  
Jouw hand in mijn hand  
Jouw volk is mijn volk  
Tot het eind van onze dagen  
Samen  
 
Ik blijf aan je zijde  
En zal daar blijven  
Voor altijd en  
Als ’t moeilijk wordt  
Met storm op komst  
Blijf ik naast je staan  
 
Met mijn hand in jouw hand  
Mijn land is jouw land  
Mijn volk is jouw volk  
Tot het eind van onze dagen  
Tot het eind van onze dagen  
Tot het eind zijn we samen   
 
Orpa vertelt -  Jessa van der Vaart   
 
Muziek: Raoul Michel, ‘Kon ik maar terug naar hoe het was’  
 

Ik ben mezelf kwijt 
Het is net of ik droom en niks is wat het lijkt 
Maar nu ik langzaam wakker word 
En de illusie voor m’n ogen verdwijnt 
Denk ik 
 

Kon ik maar terug naar hoe ’t was, kon ik maar terug naar hoe het was 
Kon ik maar terug naar, kon ik maar terug naar hoe het was 
En ik denk 
Kon ik maar terug naar hoe het was, kon ik maar terug naar hoe het was 
Kon ik maar terug naar hoe het was 
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Naar de tijd dat het verleden 
Ons nog niet volledig in z’n macht had, schat 
Want jij en ik we weten 
Dat dit niet meer te redden is, samen is geschiedenis 
 
Terug naar hoe het was, kon ik maar terug naar hoe het was 
Kon ik maar terug naar, kon ik maar terug naar hoe het was 
En ik denk  
kon ik maar terug naar hoe het was, kon ik maar terug naar hoe het was 
Kon ik maar terug naar hoe het was 
 
Boaz vertelt - Joke Zuidema 
 
Muziek: Raoul Michel, ‘Kom maar op met die regen’  
 

Het is best een beetje gek 
Het fundament dat lijkt gelegd 
Niet eerder voelde dit zo echt 
En nu valt alles op z'n plek. 
 
Licht op groen, windje mee 
En we genieten van de zon 
Dat voor ons ligt, geen idee 
Maar met jou ben ik niet bang voor wat er komt 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, we slaan ons er wel doorheen 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Een beetje water is voor ons geen probleem 
 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, we slaan ons er wel doorheen 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, kom maar op. 
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Deze weg, door de zon belicht 
Loopt alleen nog maar omhoog 
Maar straks komt de top in zicht 
En het blijft niet altijd droog 
 
Er is voor ons nu misschien, 
nog geen vuiltje aan de lucht. 
Wat er komt, we zullen zien 
Want we gaan alleen maar door en niet meer terug. 
 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, we slaan ons er wel doorheen 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Een beetje water is voor ons geen probleem 
 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, we slaan ons er wel doorheen 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, kom maar op. 
 
Zelfs als de regen, overgaat in storm 
Hagel donder bliksem voor de boeg 
Niet te breken, we keren niet meer om 
Want jij en ik, zijn sterk genoeg 
Dus kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, we slaan ons er wel doorheen 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Een beetje water is voor ons geen probleem 
 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, we slaan ons er wel doorheen 
Kom maar, kom maar op met die regen 
Kom maar, kom maar op. 
Kom maar, kom maar op. 
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Ruth vertelt - Gert-Jan van der Wal 
 
Muziek: Raoul Michel, ‘Wij gaan door’ 
 
Als je lange adem op lijkt te raken  
keer dan nog niet om 
je loopt je te pletter  
voor de hoop in de verte 
stip aan de horizon 
onder regels gebukt 
het is nog niet gelukt 
om het tij echt te keren 
ook al is het zwaar toch  
we hebben elkaar nog 
 
Wij gaan door tot de zon opkomt 
niemand houdt ons tegen 
gaan door en we houden vol 
blijven dansen als het schemert 
’t is aan ons alleen aan ons 
om de hoop niet op te geven 
gaan door tot de zon opkomt 
’t wordt al wel snel weer beter 
 
Een nieuwe ronde 
je likt je wonden 
en stapt weer in de ring 
probeert de klappen op te vangen 
beter kan het geen 
je hebt hard gewerkt  
bent aangesterkt 
en je staat er niet alleen voor 
ook al is het zwaar toch 
we hebben elkaar nog 
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Wij gaan door tot de zon opkomt 
niemand houdt ons tegen 
gaan door en we houden vol 
blijven dansen als het schemert 
’t is aan ons alleen aan ons 
om de hoop niet op te geven 
gaan door tot de zon opkomt 
’t wordt al wel snel weer beter 
 
Als je lange adem op lijkt te raken  
keer dan nog niet om 
ook al is het zwaar toch 
we hebben elkaar nog 
 
Wij gaan door… 
 
Voorbeden, stilte, samen bidden we het Oecumenisch Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen en inzameling van de gaven om de kosten van deze 
viering te dekken 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
Slotlied (staande): Lied 675: 1 en 2 
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2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
 

Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
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Wegzending en zegen 
 
Muziek: Jaap Stork, keyboard en Boni Rietveld, trompet 
 
 
 
 
 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij koffie, thee of limonade 
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Over Raoul Michel: 
Na lange tijd als gitarist in bands en voor verschillende artiesten te 
hebben gespeeld, besloot Raoul zijn eigen pad te volgen en songs te 
schrijven. In februari 2019 releasde Raoul zijn debuut EP met een 
optreden in een uitverkocht Patronaat, Haarlem en nog geen 3 
maanden later stond hij in Paradiso Amsterdam, tijdens de finale van 
de Grote Prijs van Nederland. In maart 2020 verzorgde Raoul het 
voorprogramma van Ruben Annink tijdens diens uitverkochte 
clubtour en halverwege dat jaar deed hij mee met het 
televisieprogramma 'Hit The Road' op SBS6, waar hij met zijn eigen 
nummer 'Kom Maar Op Met Die Regen' de 2e plek in de finale haalde 
en hoge ogen gooide bij Roel van Velzen, Eric van Tijn, Simon Keizer 
en John de Mol. 
 
Over Jaap Stork: 
Jaap Stork studeerde piano en orgel aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. Hij is vaste organist van de 
Adventskerk in Aerdenhout. Met Diederik van Vleuten bracht hij in 
2012 het programma ‘Een Requiem voor Boudewijn Buch’ ten 
gehore. Eveneens met Van Vleuten trad hij op in een programma 
rond de componisten Debussy en Ravel. Met Erik van Muiswinkel 
voerde hij op muzikale wijze actie tegen landelijke bezuinigingen op 
de cultuursector. De musicus is koninklijk onderscheiden voor zijn 
verdiensten voor de kerkmuziek in de regio Haarlem. 


