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VOORBEREIDING 
 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 686 
 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
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.  
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Bemoediging en groet 
 
Vg : Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen : die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Vg : die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen : en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Vg : Genade zij u en vrede van God onze                       
                  Vader  en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen : Amen 
 
Drempelgebed 
 
Morgenlied: Psalm 68: 7 en 12 
met antifoon Pinksteren door de cantorij: 
 
Halleluja! 
Adem van God vult heel de aarde, 
die alles omvat verstaat elk woord. 
Halleluja! 
  
7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
12. Gij mogendheden, zing een lied, 
zing Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
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Hij heft zijn stem, een stem van macht - 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strek tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 
 
Halleluja! 
Adem van God vult heel de aarde, 
die alles omvat verstaat elk woord. 
Halleluja! 
        
Kyriëgebed 
met acclamatie Lied 299d (3x) 
cantorij en gemeente: 
 

Heer, ontferm u over ons, 
Christus, ontferm u over ons, 
Heer ontferm U over ons. 

 
  
Woord van genade   
 
Cantorij: Pinksterlied  
‘Van hemelhoog waait plots een wind’ 
 
Moment met de kinderen 
 
Lied 923 (afsluitend) 
 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 



6 
 

 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Geest  
gezongen door de cantorij (Lied 688): 
 

Heilige Geest, 
Gij zijt als de wind, 
kom dan, waai door onze harten, 
reinig ons. 

 
Heilige Geest, 
Gij zijt als het vuur, 
kom dan, vuur ons aan tot liefde, 
beziel ons. 

 
Heilige Geest, 
Gij zijt als de dauw, 
kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
vervul ons. 

 
Heilige Geest, 
Gij zijt als het licht, 
kom dan, wek ons tot nieuw leven, 
herschep ons. 
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 1e Schriftlezing: Joël 3 (NBV21) 
 
Cantorij: Father we love you 
 
 1. Father, we love you, 
we worship and adore you. Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 
 
2. Jesus, we love you, 
we worship and adore you. Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 
  
3. Spirit, we love you, 
we worship and adore you. Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth.  
  
2e Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 
 
Zingen: Lied 333  
 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. (2x)  
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Preek            ‘Kom Schepper Geest, voltooi 
             wat Gij begonnen zijt’ 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied: Lied 687: 2 en 3 
  

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. 

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

  
 
DIENST VAN BEVESTIGING 
 
Cantorij: Veni Creator Spiritus (Lied 681) 
 
Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
Vertaling: Kom, heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde. 
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Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers 
    
   Afscheid ambtsdragers 
   Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen 
   Gelofte en verbintenis herbevestiging 
   Gelofte en verbintenis bevestiging met handoplegging 
 
Zingen na de bevestiging (staande): 
Lied 360: 1 -4  
 
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 het geeft. 
 
 
AANVAARDING EN VERWELKOMING 
 
Vg.:  Gemeente,  
 dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. 
 Wilt u hen in uw midden ontvangen 
 en hen hooghouden in hun ambt? 
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(ja) 
 
Cantorij en gemeente:  
‘Wil je opstaan en Mij volgen?’ Allen: vers 3 en 5 
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VREDEGROET 
 
Vg.  De vrede van de Heer zij altijd met u. Amen. 
        
          Wensen wij elkaar vrede. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
Slotlied:   
  
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden, 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.  

  
Zegen  
 
Orgelspel  
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Wij wensen elkaar  
 

inspirerende Pinksterdagen! 


