
Liturgie voor de Pinksterdienst 
 
van zondag 31 mei 2020 
       
        in “Ichthus”, 10.00 uur. 
 
Voorganger: Janneke de Valk-Boerma 
Op de vleugel: Bert Melis 
Muzikale medewerking: Iena Pals fluit, zangers 
 

Bij deze dienst: Het is Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen. Dit jaar geen 

viering met elkaar in de kerk. Stil, op afstand. De geest is als de wind, je 

weet het niet waar hij vandaan komt, waar hij naar toe gaat. We kunnen 

hem niet vastgrijpen, en tegelijk is zij overal. Bezielt zij de aarde waar wij 

op leven. 

 

We luisteren naar:  https://www.youtube.com/watch?v=Z1fR4SV55qg 

“Veni sancte spiritus   Vertaling: " Kom heilige geest.”  

Luiden van de klok 

 

We zingen: NLB 978: 1, 3 en 4  

 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1fR4SV55qg


 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Levende  

Allen:          Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen:             en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
 
Inleidend woord  
 
Lied van de zondag: NLB 670: 1, 2 en 4  
 
 

 
 

 
2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
   o goddelijk geschenk, ons voort, 
   o balsem die ons werd bereid, 
   o bron van vuur, o levend woord. 
 
4 Gij zijt door gaven zevenvoud 
   de vinger van Gods rechterhand, 
   die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
   zodat het klinkt in ieder land. 
 
Kyriegebed  

Zingen Glorialied: NLB 304: 1, 2 en 3  

 

 



 
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
   bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 
   luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: 
   houdt Hem in ere! 
 
3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
   duurzame kracht die mensen wordt gegeven 
   waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen 
   houdt Hem in ere! 

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Psalm 104: 24-34  

Zingen: NLB 700: 1, 2 en 3 (zingen: 1 en 3, vers 2 ; gelezen tekst) 

 

 
2 Soms een wolk die gul wil geven 
schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die, hoogverheven, 
zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, 
bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 
opgedroogd en weer woestijn. 
 
3 Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 



Schriftlezing: Handelingen 2: 1-6, 16-18  

Meditatie 

Muziek 

Dankgebed en voorbeden  

 

Mededelingen  

Zingen: Slotlied: NLB 675: 1 en 2 

1 Geest van hierboven, 
   leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, 
   deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen 
   van grote dingen, 
   als wij ontvangen 
   al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan.  
   Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven 
   zal Hij ons geven, 
   als wij herboren 
   Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan.  
   Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, 
   wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, 
   wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege 
   voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde 
   de macht aanvaarden 
   en onze Koning zijn.  
   Halleluja! 
   Gij, onze Here, 
   doet triomferen 
   die naar U heten 
   en in U weten, 
   dat wij Gods kinderen zijn.  
   Halleluja! 

Zegen 

 

De collectes zijn vandaag (31 mei) voor Kerk in Actie, Zending) en PGEmmen. Wij verzoeken u het 
geld voor de collectes over te maken op  rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. 
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte Ichthus 31 mei 
Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld 
over de bestedingsdoelen. 
  
Voorbede aanvragen? 
Hiervoor kunt u de pastoraat telefoon bellen: 06-41872814 
  
 


