
Orde van dienst  
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar „Consolation” van F. Mendelssohn-Bartholdy als 
voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  NLB 672: 1, 2  en 7  
  

1 Kom laat ons deze dag  2 O Geest der eeuwigheid, 
   met heilig vuur bezingen     gij Trooster aller tijden, 
   en met vernieuwde vreugd,    deel thans uw zegen uit 
   want God deed grote dingen.    aan wie uw komst verbeiden. 
   Eens gaf de Heilge Geest     O heldere fontein, 
   aan velen heldenmoed.     die uit Gods tempel welt, 
   Bid dat Hij ons vandaag     gij wordt een brede stroom 
   verlicht met Pinkstergloed.     die met de eeuwen zwelt. 
  
7 Wie 's Heren Geest bezielt, 
   wie 's Heren woord doet zingen, 
   wie met ons vieren wil 
   het feest der eerstelingen, 
   die stemme met ons in 
   en prijze Gods verbond 
   dat Hij vandaag vernieuwt 
   en elke morgenstond. 
  
Votum en groet 
V: De Heer zij met u 
 G: ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de Levende 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 A: en niet loslaat wat zijn hand begon.  Amen.           (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Zingen: NLB 685: 1, 2, 3 , 4 en 5 
  

1 Geest van God, zo vol van liefde,     2 Als een moeder mij omhelzend, 
   vul mijn hart en ziel met jou.        een omarming dag en nacht, 
   Leid mijn leven naar het wonder,        zo voed jij me met je lichaam, 
   Geest van liefde, sterk en trouw.         ormt me door je zorg en kracht. 
  
3 Als een vader mij beschermend,    4 Lieve vriend, door jouw nabijheid 
   breng je inzicht, harmonie         voel ik liefde diep in mij. 
   en je zet me op je schouders        Jij sterkt mij met jouw belofte, 
   zodat ik de wereld zie.         vrede, troost en rust geef jij. 



  
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. 
  
Gebed 
  
Zingen (glorialied): Ps 107: 1 en 10  
  

1 Gods goedheid houd ons staande  10 Laat ons nu voor de Here 
   zolang de wereld staat!        zijn goedertierenheid 
   Houd dan de lofzang gaande       toezingen en vereren 
   voor God die leven laat.        de God die ons bevrijdt. 
   Al wie door Hem bevrijd        Want wie zijn hulp verlangt, 
   uit ongastvrije streken,        Hem aanroept in gebeden, 
   naar huis wordt heengeleid,       verlost Hij uit de angst 
   zal van zijn liefde spreken.            en leidt Hij tot de vrede. 
 
Gebed om het licht van Gods Geest 
  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 
  

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,  
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
  
Lezen: Psalm 104: 24—34 
  
Zingen: NLB 686: 1, 2 en 3 
  

1 De Geest des Heren heeft   2 Wij zijn in Hem gedoopt 
   een nieuw begin gemaakt,      Hij zalft ons met zijn vuur. 
   in al wat groeit en leeft      Hij is een bron van hoop 
   zijn adem uitgezaaid.      in alle dorst en duur. 
   De Geest van God bezielt      Wie weet vanwaar Hij komt 
   wie koud zijn en versteend      wie wordt zijn licht gewaar? 
   herbouwt wat is vernield      Hij opent ons de mond 
   maakt een wat is verdeeld.      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. 
  
Lezen: Handelingen 2: 1 - 6, 16 -  18 

  



 
  
Muzikaal intermezzo: Adagio van J.B. Loeillet  
  
Meditatie 
 
Zingen: NLB 697: 1, 2, 4 en 5 (het refrein zingen met zijn allen) 
  

     Refrein: Met wind in de haren 
   en zon in de rug ligt 
   het land voor ons open. 
   Met jou aan mijn zij,  
   met Jou op mijn pad 
   geen kwaad zal ik duchten 
   want Jij bent nabij. 
  

1 Kom Schepper, Geest Jij,   2 Kom Schepper, Geest Jij, 
   die de dag verlicht      die de nacht doorbreekt, 
   ons hart weer warmt.     het schimmenuur bedwingt. 
   Wij loven je om      Wij loven je om 
   het vuur in onze ziel,     de prilheid van de morgen, 
   de passie en de pijn,     de eerste stappen van een kind, 
   wij loven je om      wij loven je om 
   verlangen dat weerklinkt.      troost die je schenkt. 
   Refrein        Refrein 
  
4 Kom Schepper, Geest Jij,   5 Kom Schepper, Geest Jij, 
  die ons roept te gaan      die ons roept te gaan 
  en in beweging zet.       en in beweging zet. 
  Wij loven je om       Wij loven je om 
  de dieren op het veld,      de dieren op het veld, 
  een nachtegaal die zingt,      een nachtegaal die zingt, 
  wij loven je om       wij loven je om 
  vrijheid die verbindt.      vrijheid die verbindt. 
 Refrein       Refrein 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
  
Collecte (1e: Kerk in Actie - zending / 2e  PGE) 
  
  
Zingen: NLB 691: 1, 2 en 3 
  

1 De Geest van God waait als een wind 2 De Geest van God is als een vuur, 
   op vleugels van de vrede,      als vlammen felbewogen, 
   als adem  die ons leven doet,     verterend wat aan onrecht leeft, 
   deelt ons een onrust mede      een gloed vol mededogen. 
   die soms als storm durft op te staan,    Een vonk van hoop in onze nacht, 
   geweld en kwaad durft tegengaan,    een wenkend licht dat op ons wacht, 
   een koele bries die zuivert.      een warmte in hart en ogen. 
  



3 In stilte werkt de Geest van God, 
   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. 
  
Zegen:  Vrede wens ik je toe (Iona 31, deel 2) 
  

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
   Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.    Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Vrede wens ik je toe.       Zegen wens ik je toe. 
  

Na de dienst is er de gelegenheid koffie/thee te drinken in d’Zeihuuvzaal. 
Iedereen van harte welkom. 

  

 


