
Liturgie zondag 9 juni 2019  PINKSTEREN 
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst. 

Luiden van de klok      -     Stilte  

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 672: 1 en 2  

1 Kom laat ons deze dag 
   met heilig vuur bezingen 
   en met vernieuwde vreugd, 
   want God deed grote dingen. 
   Eens gaf de Heilge Geest  
   aan velen heldenmoed. 
   Bid dat Hij ons vandaag 
   verlicht met Pinkstergloed. 
  
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. 
  
Bemoediging en Groet: 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 
A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En geef ons uw heil 
Vg: Maak ons vrij en ontvankelijk voor de gave van uw Geest 
A: En zet ons in vuur en vlam voor wie u bent voor ons. Amen 
  
Zingen: NLB 672: 7 
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.  (gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 

Bij het liturgisch bloemstuk: Pinksteren: Vuur van de Geest 
In vuur en vlam staan is een uitdrukking voor een heftige, intense ervaring. Met de rode draperie   is 
een beweging gesuggereerd, als een lopend vuurtje. De rode bloemen in de schikking verbeeldend de 
neerdaling van de geest, die uitgestort wordt over de mensen. Zo daalt de geest ook neer op de 12 
apostelen { de 12 brandende kaarsen }. Zij leggen hun vrees af, doorbreken het isolement en gaan 
vrijmoedig de wereld in om de boodschap van Jezus te vertellen Dat de geest mensen in beweging 
laat komen benadrukken  de 24 brandende lichtjes uitwaaierend over de aarde. 
 

We luisteren naar: Birgit Schuurman ft. Ali B. – Nu de wind waait 

 

Gebed 



 
Leefregel 
  
Zingen: NLB 117d (zeven keer) 
Latijn: Laudate omnes gentes, laudate dominum (2x) 

Engels: Sing praises , all you peoples, sing praises to the Lord (2x) 

Spaans: Alabad al Senor, pueblos todos (2x) 

Italiaans: Lodate il Signore, tutte le genti (2x) 

Duits: Lob singt, ihr Völker alle, lob singt und preist den Herrn (2x) 

Fries: Bring huld’ oan God jim folken, loovj’ allegear de Hear  

Bring huld’ oan God jim folken, syn name kear op kear. 

Nederlands: Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer, 

Verblijdt u alle volken, en looft Hem immermeer. 

  

Lezen: Johannes 14: 23-29 en Handelingen 2: 1-13 
Zingen: NLB 695: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, 
   reik mij uw stralend licht, 
   wijs mij nieuwe wegen, 
   geef op uw waarheid zicht. 
  
2 Raak met uw adem mijn onrust  
   tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: 
   Gij ziet in mij uw kind. 
  
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
  
4 Kom en doorstraal mijn dagen,  
   Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent 
   voor wie nu naast mij staan. 
  
5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
   geef ons een vergezicht! 
   Draag ons op uw vleugels, 
   zegen ons met uw licht! 
  

Preek     -     Meditatieve muziek 
Zingen: NLB 691: 1, 2 en 3 
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, 
   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. 
  
Gebeden 
 
Collecte : 1e Kerk in actie,  2e voor PGEmmen 
  
Zingen: BWVH 362 (A.C. Bronswijk) : 1 en 2 
1 Mensen van het vuur zijn wij 
door de vlam die eens ontstoken, 
hartgericht, verblijdend vrij, 
oude grenzen heeft doorbroken. 
Gids van nieuwe vergezichten, 
leer ons op uw Geest te richten. 
  
2 Mensen van het vuur zijn wij, 
van het God bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd 
recht en richting te hergeven 
Geest van vuur wil door ons branden, 
wees in stad en land voorhanden. 
  

Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen  
  
Zingen: BWVH 36: 3 

3 Mensen van het vuur zijn wij, 
aangestoken om te dromen 
met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen. 
Geest van God, vlam in dit leven, 
blijf met ons bestaan verweven. 
  
 


