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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: lied 285

Het licht is ons voorgegaan 
en straalt als een lopend vuur. 
Het wijst ons de weg hoe wij 
in vrede kunnen gaan. 

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.

Inleiding 

INKEER

Zingen: lied 683: 1 en 2

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Groet 
V: De Heer zij met ons
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Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
    die hemel en aarde gemaakt heeft
Vuur ons aan door uw geest
dat wij uit onze traagheid opgewekt worden
dat wij onze verbondenheid met u vernieuwen 
dat wij aangevuurd worden tot mededeelzaamheid
en vurig van tong uw heil belijden 

Zingen:  lied 683: 3,4.  

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Kyriëgebed 

Loflied: lied 690 

Taal op de tong, een loflied op de lippen,
prijs ik de dag, voordat het avond is.

Gij die Uw naam, eer aandoet op aarde,
ik zing de lof van Uw verrijzenis.

Gaat er een licht de duisternis te boven,
een zon die nacht, en nevel overwint.

Ik loof het vuur dat neerdaalt uit de hoogte,
en ook in mij een nieuwe dag begint !



4

HET WOORD

Ge bed om verlichting met Gods woord

Zingen: lied 360 

1 Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
5 Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
6 Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Lezen: Jeremia 31: 31 -34

Lezen: Handelingen 2: 1- 18



5

Zingen: lied 679: 1, 2 en 3
 

1 Geweldige, gedreven wind, 
die valt met groot gedruis, 
die rukt aan muren, dak en bint, 
gij vult dit huis. 

2 Uw overdaad van adem stuwt 
het water voort met macht, 
wat God wil bouwen wordt opnieuw 
tot stand gebracht. 

3 Wat God wil bouwen is gezaaid 
en door de dood gegaan
en dat zal kiemen waar Gij waait, 
als levend graan. 

Verkondiging

Zingen: lied 936

1 Luister naar de wind,
die een lied van liefde zingt:
Kom zoals je bent,
met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt

2 Houd je vast aan mij,
als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd,
ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning
over dood en pijn

3 Jezus U bent Heer
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en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht
als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven
U die mij bemint

tekst      (H. Oosterhuis, Aandachtig Liedboek) 

“ Die om mij smeekt,
Die ik heb afgeweerd zolang ik kon.
Die mij niet sleurde
Niet duwde, maar wenkte
Over uw drempel.
Die de sluier van mijn angst
Niet scheurde, maar optilde.
Die met enkel
Uw stem mij zo vermurwde
Dat ik wilde.”

Zingen: lied 691

1 De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 

2 De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
3 In stilte werkt de Geest van God, 
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stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel.

INTERMEZZO

Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader …

ZENDING EN ZEGEN
 
Slotlied: lied 632  

1 Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven.

2 Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 
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als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan 
eren uw heilige Naam
en U in waarheid aanbidden.

Heenzending en zegen

Collecte

de 1e collecte is voor de Pinksteractie van  KerkinActie : 
Help een stille coronaramp voorkomen 
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika 
lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een 
ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns 
hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende 
gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

en de 2de collecte is voor de pinksterzending:  Marokko- Steun in de rug 
voor jonge open kerk. 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko 
Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn 
christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen 
in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt 
predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies 
en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van 
mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt 
dit werk juist met Pinksteren voor deze kleine maar groeiende kerk in 
Marokko en u steunt dit mooie doel met uw bijdrage, waarvoor hartelijk 
dank.

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de diaconie
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 31 mei.


