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De klokken luiden 

 

We steken de Paaskaars aan 

 

Welkom 

 

Aanvangslied ‘Komt laat ons deze dag’ (Lied 672: 1 en 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. 

 

Moment van Stilte, Begroeting en Bemoediging 



Psalm van de Zondag Psalm 68: 7 

 
 

Kyriegebed 

  



Glorialied ‘De Geest des Heren heeft’ (Lied 686: 1 en 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. 

 

Gebed van de zondag 

 



Voor de kinderen 

 

Schriftlezing Genesis 1: 1-2 en 2: 7 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en 

doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 

water. 

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 

blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 

 

Lied ‘Zij was de wind van God’ (Aanwezig 5) 

 

 
 

Schriftlezing Handelingen 2: 1-13  

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling 

klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis 

waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort 

vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 

neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 

luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 

ingegeven. 



In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder 

volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 

geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn 

eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 

‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij 

hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, 

inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 

Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden 

uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit 

Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 

grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 

elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze 

zullen wel dronken zijn.’ 

 

Lied ‘Heer raak mij aan met uw adem’ (695) 

 
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 

Uit: Aanwezig, oratorium voor Pinksteren, tekst Marijke de Bruijne, muziek Anneke 

Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen) 

 

1. ‘De Geest van God is als een dans’ (Aanwezig, 22) 

De Geest van God is als een dans een dans van grote vreugde 

in de vlindervlucht en golvend graan, in water dat als prisma kaatst, 

een regenboog van kleuren 

 

De Geest van God, Zij roept ons op zorgvuldig te bewaren 

dat ingeschapen evenwicht waardoor het leven mogelijk is, 

van mens, milieu en aarde. 

 

De Geest van God woont in de stad in stilte bij de mensen 

en klinkt tussen snelweg en cement, in hoogbouw, buitenwijk en flat 

troost Zij met hulp en kennis. 

 

De Geest van God, een scheppingssdans, voortdurend in beweging 

klinkt op in mens en vogellied, in alle soorten van muziek, 

de trilling van het leven. 

 

2. ’Wie door de geest is aangeraakt (Aanwezig, 23) 

Wie door de Geest is aangeraakt 

begint opnieuw te leven 

en geeft dit door, een lopend vuur, 

een lichtend spoor trekt door de wereld, 

zet de mens in vuur en vlam, verenigt tot gemeenschap. 

Een lange optocht door de tijd 

op weg en werkend aan een rijk van volmaakte vreugde. 

 

Gebeden 

 

Mededelingen en collecte 

1.  Diaconie: KiA - Zending: Jonge open Kerk  

NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Wijkgem. Bezuidenhout, 

o.v.v. Collecte Pinksterzending 

2.  Kerk: t.b.v. ons kerkelijke leven, NL52 INGB 0005 1440 61  

t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. kerkcollecte.  



Slotlied ‘Geest van hierboven’ (Lied 675) 

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! 

 

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 kind’ren zijn. Halleluja 

 

Zegen 

 

Lied na de zegen: ’Wie door de geest is aangeraakt (Aanwezig, 23) 

 


