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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: ‘Komm, o komm, du Geist des Lebens’ - Gunther Martin 
Göttsche. 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
Goede God,  
het is feest vandaag, Pinksterfeest! 
En daarom bidden wij U: 
stuur ons vandaag 
uw heilige Geest 
Zodat wij U diep van binnen voelen. 
Zodat wij bezield raken 
vol van uw vuur. 
Zodat wij anderen aansteken 
met ons enthousiasme 
over uw grote daden 
Amen 
 
Psalm 4a:1, 3 en 4     (hierna gaan allen zitten) 
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3. 
Ontsluit de poorten van je geest, 
spreek in de stilte van je hart. 
Leg je vertrouwen in zijn hand, 
en alle offers die je bracht. 
 
4. 
Zovele zochten naar geluk - 
God, toon uw lichtende gelaat, 
Gij brengt meer vreugde in mijn hart 
dan oogst en wijn en overdaad. 
 
Kyriëgebed, afgesloten met het Kyrie uit de Latin Jazz Mass 
 Kyrië eleison, 
 Christe eleison, 
 Kyrië eleison. 
 
Gloria uit de Latin Jazz Mass  
 Gloria, in excelsis Deo 
 et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 
Gesprek met de kinderen 
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Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lied 685 

 
 
2. 
Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 
 
3. 
Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 
 
4. 
Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 
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5. 
Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 
 
Schriftlezing uit Handelingen 2:1-13 
 
Lied ‘Psalm and Gloria’ – Latin Jazz Mass 
 Halleluja 
 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: 
 the snare is broken and we are escaped. 
 
Overweging 
 
Orgelspel: ‘Veni Creator’ - Gabriël Verschraegen. 
 
Dienst van het antwoord 
 
Lied 672: 1 en 2 
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2. 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
Gedachtenis, na een korte stilte zingen we lied 961: 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed. Na de zin ‘zo bidden wij U’, zingen 
wij lied 681.  

 
 
Gezongen Onze Vader uit de Latin Jazz Mass 
 
Mededelingen en collecte voor het ZWO zendingsproject in Egypte. 
De tweede collecte is bestemd voor godsdienstonderwijs op openbare 
scholen. 
 
Slotlied 687 
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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. 
 

3. 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
Peasce, i give to you – Latin Jazz Mass 
 Peace/Love/Joy I give to you, my friends 
 peace the world can never know 
 given now to share with each other 
 
Orgelspel: ‘Geest van hierboven (In dir ist Freude)’ in Afro-Cubaans 
ritme - Johannes Matthias Michel. 


