
 
Protestantse Gemeente Voorschoten 

 
Zondag 31 mei – Pinksteren   

 

 
 

 
Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Frank den Herder 
Slagwerk: Ronald Koek 
Lector: Ap Hoogendoorn 
Medewerking: ‘Cantorij’ onder leiding van Maria Rosenmöller, - zingt onder 
andere delen uit de ‘Body and Soul mass’ van Lorenz Mayerhofer 
 

* 
 
Orgelspel: Fantasie over ‘Kom Schepper, Heilige Geest’ (Lied 670) 



Zingen: ‘Who knows where we are going’ 
 
 Wie weet waar wij naar toe gaan, waar komen wij vandaan? 
 Waarom groeien de bloemen, waarom ben ik een mens? 
 Niemand weet erop een antwoord, dat ligt bij God. 
 Wij zingen halleluja voor God die bij ons staat. 
 Wij zingen halleluja voor God die met ons gaat. 
 
Welkom  
 
Stilte (staande) 
 
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 begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.   
 
 
 
Drempelgebed – 

A.: God, U die van mensen houdt, 
             waar we op dit moment ook zijn: 
J.:  wilt U ons helpen om  

Pinksteren te vieren?   
A.: De leerlingen van Jezus  

waren vol van uw Geest: 
J.: wilt U vanmorgen ook bij ons zijn,  

dat we een beetje begrijpen  
wie U voor ons wilt zijn, - 
dat we er blij van worden. 

A.: Kom met uw Geest,  
maak ons vol van uw liefde,  
getuigen van uw vrede. 

J.: Amen.  



Zingen: Psalm 87
 

 
 
 Rahab en Babel zullen u behoren. 
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
 en ieder land erkent Hem als de Heer.  
 O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
 God zal hen zelf bevestigen en schragen  
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
 hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
 en doen de naam van Sions kinderen dragen. 
 
 Zij zullen saam, de groten en de kleinen,  
 dansend de harpen en cimbalen slaan,  
 en onder fluitspel in het ronde gaan,  
 zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.  
 
 
 
 
 
 
 



Kyriëgebed – en de cantorij zingt: 
 
 Waiting for the Lord,  
 for the everlasting Lord,  
 for the mighty saviour. 
 Wanna celebrate  
 wanna wanna sing and praise  
 Lord have mercy on me  
 o Lord have mercy on me. 
 
Zingen: Lied 305
 

 
 

 
 
 
 



   2. 
   Alle eer en alle glorie 
   geldt de Zoon, de erfgenaam! 
   Als genade die ons toekomt  
   is Hij onze nieuwe naam.  
   Licht uit licht, / vergezicht,  
   steek ons met uw stralen aan! 
 

 
3. 
Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed! 
 
  
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Exodus 24  
 
Zingen:  Now at the name of Jesus  
 ev’re knee shall bow. / celebrate that day. 
 Ev’ry tongue confess Him 
 King of Glory, King of Glory. 
 He’s King of Glory, halleluja. 
  
Lezing: Handelingen 2 vers 1 tot en met 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 672 vers 1 en 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.  
 
Overweging  



Zingen: ‘Thanks to say’’ 
 
 Thanks for the sun, day by day. / Thanks to my Lord, day by day. 
 We’ve got the sun, we’ve got the sun. 
 Let’s all say thanks, day by day, day by day. 
 We’ve got the sun, we’ve got the sun. 
 Let’s all say thanks, day by day, day by day. 
 Day by day, let’s say thanks, day by day.  
 
Zingen: Lied 686 vers 1 en 2 
 

 
 



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.  
 
Gebeden – dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ – het koor bidt 
zingend mee: ‘I sing Holy’ 
 
 I sing ‘Holy, holy, holy’ 
 I sing ‘Holy’ in grateful praise. 
 God, who made the earth and heaven, / God, who made light 
 and darkness, / Father, Son and Holy Spirit,  
 come and save me from all that harms,  
 oh yes, I am leaning right in your arms.  
 
De collecte van vandaag is bestemd voor het project van Kerk in Actie: 
Straatmeisjes in Accra, een door de commissie ZWO voorgesteld doel. De 
bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. 
Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de 
hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie 
jonge meisjes. Kerk in Actie spoort deze meisjes op en zorgt voor opvang, samen 
met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische 
zorg en een korte vakgerichte training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. 
Ook wordt gewerkt aan preventie, door voorlichting te geven in het gebied waar 
de meisjes vandaan komen. Geef straatmeisjes een nieuwe kans! 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name 
van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Straatmeisjes in Accra”. 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 687 vers 1 en 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. 



 
Zegen  
 
Zingen:  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen: ‘I’ve got a feeling’ 
 
 I’ve got a feeling, nothing but a feeling,  

there is a hand to show the way.  
There’s a smile, a warm and sunny touch,  
I needn’t worry on my way.  

 
 Love never dies in my spirit,  

love never dies in my heart.  
He is the sun in my spirit.  
He is the sun in my heart. 
He’s my Lord, my caring Lord. 
 
I’ve got a feeling, nothing but a feeling,  
there is a hand to show the way. 
There’s a smile, a warm and sunny touch,  
I needn’t worry on my way! 
 
Rocking my body and spirit  
rocking my body and heart.  
He is the sun of my spirit,  
He is the sun of my heart.  
He’s my Lord, my caring Lord. 
  
 
I’ve got a feeling, nothing but a feeling,  
there is a hand to show the way. 

 
There’s a smile, a warm and sunny touch,  
I needn’t worry on my way! 
I needn’t worry, He guards my way, He always guards my way. 
I needn’t worry, He guards my way, He always guards my way. 
 
 

* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

De kerkenraad wenst u allen 

gezegende Pinksterdagen! 

 
 
 
 


