
Liturgie voor de viering van zondag 4 juni 2017; Vijftigste Paasdag = Eerste 

Pinksterdag  

 

 
 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Organist: Gert van der Schoor 

 

Thema: In de dienst ligt het accent meer op ‘De Geest geeft licht en maakt vrij’. Voor de 

nevendienst: ‘Ik versta je’.  

 

Bijzonderheden: Beeldend kunstenaar Angenelle Thijssen vertelt over haar installatie van 

glas ‘Luce’ 
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De Paaskaars brandt 

 

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal 

 

Orgelspel 

 

10.00 uur 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

Welkom door de voorganger 

• Ieder, ook wie er voor het eerst is of als gast. 

• Angenelle Thijssen 

• Dierbaren van Mevr. Koelewijn en Van Barele (oudste gemeentelid) 

• Mevr. Steenbeek voor het eerst sinds tijden in onze dienst. 98 jaar, nu het oudste 

gemeentelid 

• Luisteraars thuis 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

 

We gaan staan 

 

Groet: 

v.: Laten we elkaar begroeten in de taal van het Eerste Testament:  

a.: Sjalom alechèm!  

v.: Laten we elkaar begroeten in de taal van het Tweede Testament:  

a.: Eirènè humin!  

v.: Laten we elkaar begroeten in de taal van veel van onze stadsgenoten:  

a.: Assalám aláikum!  
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v.: Laten we elkaar begroeten in het Surinaams:  

a.: Vrede en odi-odi!  

v.: Laten we elkaar begroeten in het Indonesisch:  

a.: Selamat siang!  

v.: Laten we elkaar begroeten in het Papiamento:  

a.: Paz e prosperidad!  

v.: Laten we elkaar begroeten in het Fries:  

a.: Frede jimme en folIe lok! 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 67:1 

 

1. God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig  

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde  

elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend', 

zo, dat allerwegen  

ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

Gebed, dat we besluiten met het zingen van:  

 

Heilige Geest,  

U bent als de wind,  

kom dan, waai door onze harten,  

reinig ons.  

 

Heilige Geest,  

U bent als het vuur,  

kom dan, vuur ons aan tot liefde,  

beziel ons. 

 

Heilige Geest, 

U bent als het licht, 

kom dan, wek ons tot nieuw leven,  

herschep ons. 

Zo bidden en zingen we samen: 

(Lied 688) 

 

Lied 670:1, 2 en 3 en we zingen aansluitend het 7e vers als loflied 

 

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,  
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daal in de mensenharten neer,  

zij zijn uw schepselen geweest,  

herschep hen in genade, Heer.  

 

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.  

 

3. Ontsteek een licht in ons verstand  

en maak tot liefde ons hart bereid,  

geleid met milde vaste hand  

ons zwakke vlees in zekerheid.  

 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer  

die uit de dood is opgestaan,  

de Trooster ook zij lof en eer  

en heerlijkheid van nu voortaan.  

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Zend uw Geest, uw liefde, God, 

doop ons met vuur en nieuwe kracht. 

De wereld zal veranderen. 

Amen. 

(Lied 698) 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Ik ga met de kinderen bij het kunstwerk van Angenelle Thijssen staan. Ik vraag hen 

dan wat ze zien. 

Ik haal dan naar voren 

- dat het veelkleurig is 

- dat het van donker naar licht gaat 

- dat het een spiraal naar boven is. Daarmee lijkt het een toren van Babel. Maar 

Pinksteren is een omgekeerde toren van Babel. Nu kun je elkaar verstaan. Of zoals het 

thema van Kind op zondag: Ik versta je. 

 

We zingen met de kinderen: Lied 683 

 

1. ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 

want Hij, die bij ons is geweest, 

werkt verder aan zijn plan. 

 

2. Wij weten het nu zonneklaar: 

al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
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wij zijn niet meer alleen. 

 

3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 

 

4. De wonderen zijn om ons heen 

ze waaien op de wind. 

’t is feest vandaag, voor iedereen: 

een nieuwe tijd begint! 

 

Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Eerste Schriftlezing: Genesis 1:1-5 

 

1:1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en 

duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 

 

3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij 

scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij 

nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 

 

We zingen: Lied 513:1 

 

1. God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

We luisteren naar Angenelle Thijssen 
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Als eerste wil ik u hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. Om mij en mijn werk te 

ontvangen in deze prachtige kerk. 

 

 
 

Dit kunstwerk heb ik vorig jaar in het kader van ‘Het Feest van de Geest’ gemaakt. 

Het Feest van de Geest is een landelijk tweejaarlijks evenement  in aanloop naar Pinksteren, 

waarbij kunstenaars worden uitgenodigd een werk te maken in relatie tot een specifiek 

Pinksterthema en de architectuur van een deelnemende kerk.  

Het thema was vorig jaar ‘Vrijheid van Geest’, de kerk waarvoor ik het maakte is de 

Hervormde Kerk te Haastrecht. Een mooie, hoge kerk met veel licht en witte muren. Het werk 

heeft daar in aanloop naar en tijdens de Pinksterdagen gestaan. 

 

Maar: 

Dankzij een bijzondere samenloop van omstandigheden is dit werk hier in de kerk gekomen. 

Op een Open Kunstzondag kort geleden, kwamen Tjitske en Andreas Havinga met Els 

Groeneveld in mijn atelier. Er ontstonden leuke gesprekken en 

we raakten tevens aan de praat over dit werk omdat ik er foto’s van had hangen.  

Ik vertelde dat het werk helaas opgeborgen lag omdat mijn atelier niet hoog genoeg is, maar 

dat ik het heel graag binnenkort ergens zou opstellen om mooie presentatiefoto’s te laten 

maken. Het moest wel een plek zijn die hoog genoeg is, met mooi binnenvallend licht en witte 

wanden...... 

 

Al met al is het toen heel snel gegaan en was 1+1 ineens 3, want wederom in de aanloop naar 

Pinksteren kreeg mijn werk een plek in wéér een prachtige kerk met veel licht en witte muren 

én (en dat is wel het mooiste) het mag wederom zijn verhaal vertellen en ter inspiratie dienen!  

En die mooie foto’s....die zijn er ook gekomen! 

 

Ik ga even terug naar vorig jaar: Het Feest van de Geest 2016: De opdracht was  3 ledig: 

een werk in mijn eigen stijl, reagerend op de architectuur van de kerk en het Pinksterthema. 

Hiervoor ben ik vanuit mijn eigen kleuronderzoek een dialoog aangegaan met het 

binnenvallend licht in de kerk en het Pinksterthema: VRIJHEID van GEEST   
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Kleuronderzoek is namelijk een rode draad door mijn werk, al ruim 30 jaar. 

 

Als schilder werk ik met de kleuren uit de kleurencirkel met primaire kleuren rood blauw 

geel,  en hun meng(secundaire)kleuren: oranje groen en violet.  

Deze kleuren zien we dankzij licht. Bij weinig of geen licht zijn de kleuren niet meer te 

onderscheiden. Het licht is dus essentieel voor mijn verhaal in kleur. 

In mijn glaskunst werk ik zo mogelijk nog meer samen met licht. Omdat er niet alleen licht óp 

valt, maar ook dóór het werk licht valt en door zijn reflecties de kleuren doet verstrooien.  

 

Het mooie is dat het licht zélf ook weer uit die kleuren bestaat.  

Als je namelijk wit licht door een prisma laat vallen blijkt dat licht te zijn opgebouwd uit een 

regenboog van kleuren: rood oranje geel groen blauw en violet. Als je alle kleuren licht 

samenvoegt krijg je dus wit licht.  

 

 

Vrijheid van geest is voor mij vrijheid van denken, van zijn wie je bent, van handelen naar  

goeddunken, voor mij als kunstenaar vrijheid van meningsuiting en creatie, vrijheid van 

buiten gebaande paden denken en verbeelden. Een vorm van VERLICHT denken, dus 

eigenlijk.  Zo verbind ik het thema ‘Vrijheid van Geest’, met mijn eigen kleurrijke stijl en 

het licht in de kerk.  

 

Het kunstwerk draagt de naam LUCE 

Licht   in het Italiaans 

Vertaald uit het Latijn betekent het ‘door het licht’ 

‘LUCE’ is een zevendelig kunstwerk uitgaande van de zes prismakleuren die samenkomen 

tot sprankelend wit licht, als metafoor voor de zeven scheppingsdagen uit het boek Genesis.  

 

Op de eerste dag wordt het licht van het donker gescheiden, bijna als voorwaarde om het 

vervolg van de schepping zichtbaar te maken. LUCE – door het licht 

 

Elke scheppingsdag lag de focus op een ander onderdeel van het geheel, dit heb ik verbeeld 

door elke dag een andere kleur van het prisma te geven.  

   

Samen komen de kleurvormen uit in een transparante vorm,  

opgebouwd met heel zachte pasteltinten, die zijn ontleend aan de kleuren van de voorgaande 

zes delen. 

Die transparante vorm is symbool voor het witte, volmaakte licht, de 7e dag. 

Het licht dat nodig is om kleuren te zien. 

Het licht dat nodig is om de schepping te zien. 

Het licht, inzichten, nodig voor de vrijheid van geest. 

Het Pinksterfeest is immers ook een feest van inzicht krijgen. 

 

De afzonderlijke delen, als feestelijke ‘tongen van vuur’ (Handelingen 2)  lijken delen  uit een 

cirkel te zijn, dit, omdat ze dan samen ook als vorm verwijzen naar de volmaakte vorm. Een 

cirkel is immers volmaakt, daar kan je niets aan verbeteren.  

 

De afzonderlijke delen verwijzen qua kleur ook weer naar elkaar, door de regenboogbaantjes 

die door elke vorm heen lopen. 

Zo krijg je een eenheid in verscheidenheid. Ook symbolisch voor het Pinksterfeest.  
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De opstelling is in spiraalvorm opgezet, waardoor je van af de lage koele kleuren langzaam 

opstijgt naar de warme kleuren om uiteindelijk in het heldere transparante uit te komen. 

Zichtbaar door het licht dat in de kerk binnenvalt. 

 

Kortom, DOOR het licht, LUCE, is een werk vol van associaties. Er zitten er nog veel meer 

in.  

 

U heeft er misschien ook wel eigen associaties bij?   

Ook daar is het werk voor gemaakt! 

immers: vrijheid van geest! 

 

We zingen: Lied 680:1, 2 en 3 

 

1. Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,  

daal neder waar Gij wordt verwacht.  

Verschijn, Lichtengel, in de nacht  

van onze geest, verward en trots. 

 

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,  

is alle denken, alle doen  

zo leeg en woest, zo dood, als toen  

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,  

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,  

geen leven, dan waar Gij het wekt  

in een gemis dat naar U schreit. 

 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-4 

 

2: 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er 

uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 

geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 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. 

 

We zingen: Lied 687:1 en 2 

 

1. Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

2. Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 
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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. 

 

Derde Schriftlezing: Romeinen 8:1-2.5-6,14-16 en 19-21 

 

8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die 

in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 

… 

5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat 

leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de 

dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.  

… 

14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de 

Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om 

Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf 

verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.  

… 

19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 

Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar 

daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal 

worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister 

die Gods kinderen geschonken wordt. 

 

We zingen: Lied 686:3 

 

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. 

 

Verkondiging: 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Het wordt pas wat met de aarde als Gods wind gaat waaien. Als de Geest van God over het 

water zweeft. Het wordt ook pas wat met de aarde als donker en licht van elkaar gescheiden 

worden. Als de eerste dag aangebroken is. Het wordt pas wat met de mens als die de adem, de 

Geest van God, ingeblazen krijgt. En de mens in het licht kan leven. 

Vanaf het begin is de Geest van God verbonden met het leven van mensen op aarde. En met 

dat waar mensen toe in staat zijn. 
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Met het Pinksterfeest komt de Geest als wind en vuur. God dichtbij. God in ons. We worden 

geraakt door God. Tot in hart en ziel. Je komt in beweging. Je gaat leven. Je gaat groeien. Je 

wordt geschapen. Opnieuw. Recreatie. 

En met het vuur kun je ook bedenken, dat God een licht in je laat opgaan. Er gaat als het ware 

een kaarsje branden. In jou, voor jou. God geeft licht in een donker bestaan. 

 

De Geest geeft vrijheid. “… en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” (2 Korintiërs 

3:17). Zo zegt Paulus het in zijn brief aan de christenen van Korinthe. 

De Geest van God geeft ons de vrijheid om in het licht te ademen. De Geest van God geeft 

ons bevrijding, steeds weer. Het volk komt los uit de drukkende gevangenschap van Egypte. 

Het volk komt weer bevrijd thuis na de ballingschap in Babylon. En het gaat in het verhaal 

van de Bijbel over God met mensen maar door. Jezus wordt opgewekt en dus bevrijdt uit de 

dood. Er is geen band meer die hem kan vasthouden.  

We zitten niet meer vast aan chaos en woeste wanorde; aan duister en donker; aan 

gevangenschap en dood. Onze toekomst opent zich in een leven vol vrijheid en vreugde. 

 

In de voorbereiding met Angenelle kwam een paar keer naar voren wat zij ‘onderzoek’ noemt. 

Onderzoek naar wie je bent en wat je wilt uiten. Laat je je hangen naar anderen? Voldoe je 

aan de verwachting van anderen om je heen of sta je voor jezelf? Onafhankelijk, in vrijheid.  

Ik zou dat onderzoek ook teruggaan naar je eigen bron kunnen noemen. Inkeer en toewijding 

om bij de kern uit te komen. Bij wat jou ten diepste raakt en beweegt. Het is kijken naar je 

zelf. Van buiten en van binnen. 

Het kan je doen ontdekken, dat het toch donker is in jezelf. Dat je meer dan je lief is, 

gebonden bent aan je natuur. Paulus noemt dat bij Romeinen een weg die naar de dood leidt. 

Het is een weg waarbij je al snel kiest voor wat op het eerste gezicht de makkelijkste weg is: 

je aanpassen aan anderen, aan de samenleving. Om te overleven. Soms ten koste van anderen. 

En dan uiteindelijk van je zelf. Laat je je geraakt worden door de Geest, dan wordt je vrij. Dan 

wordt je herboren. Een nieuwe schepping. Een verlicht mens. 

De Geest brengt vrijheid die je grenzen doet overschrijden. Ook de grenzen van jezelf. In 

Handelingen gaat het om het doorbreken van de taalbarrière. “Ik versta je! Ik hoor je in mijn 

taal spreken!” Maar het gaat ook om de grenzen van meningen en overtuigingen, van partijen. 

Kijk hoe ongelooflijk lastig is om een kabinet te vormen als iedereen vast zit aan zichzelf.  

Het gaat om grenzen overschrijden van geslacht en positie. En van ras en welke andere grens 

je maar kunt bedenken. Het is om je heen niet alleen donker; zwart en bruin. Of alleen wit; 

blank. Het is veelkleurig. Door de Geest kunnen we grenzen en kloven overbruggen. Er aan 

voorbij komen. Er boven uit stijgen. In vrijheid staan. Dat is misschien angstaanjagend. Want 

wat geef je op? Je eigen zekerheid? Je eigen positie? Maar de Geest brengt ons voorbij aan 

onze individuele, persoonlijke ideeën. Voorbij aan indelingen, etiketten, namen. God geeft 

ons vrijheid door de Geest. 

 

Het is vrijheid die verbindt met mensen, met anderen. De Geest maakt ons tot kinderen van 

God. Dat zijn we niet vanuit onszelf. Dan zouden we misschien eerder ervoor kiezen een kind 

alleen te zijn, zonder broers en / of zussen. En dan komen de bezwaren, de weerstanden. We 

zijn kind van God uit. Dankzij Jezus die bij God zegt, dat Hij ons als zijn broers en zussen 

heeft. De Geest van vrijheid laat ons dat voelen. We worden met God verbonden. En zo ook 

met elkaar. Dat geeft rust en ruimte. Dat geeft vrijheid. Dat maakt ons nieuw.  

We zijn kinderen….. Gedragen, geborgen, levend in de Geest. Herschapen tot vrijheid.  

 

Amen. 
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Meditatief moment: orgelspel 

 

We zingen: Lied 333 (1x) 

 

 
 

 

 DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Update Tussenspel 

 

Gedachtenis van Aartje Koelewijn-Koelewijn en Johanna van Barele-Goos (staande). We 

luisteren naar Lied 730 

 

Aartje Koelewijn – Koelewijn 

Op 20 mei is overleden Aartje Koelewijn – Koelewijn. Ze werd 93 jaar. Ze was een paar 

weken geleden van Ewoud naar Isselwaerde verhuisd. Daar kreeg ze iets van de verloren 

gegane twinkeling terug in de ogen. 

Aartje Koelewijn werd geboren in Bunschoten. Trouwde met Willem Koelewijn. Hij werkte 

o.a. bij ’s Rijks Munt in Utrecht. Zij zorgde daarbij vooral voor het gezin met de vijf kinderen. 

Later stierf haar man. En nog geen jaar later haar zoon Wim. 

Vanuit Utrecht kwam het gezin in de jaren ’80 in IJsselstein wonen.  

Aartje hield van haken en breien. En cryptogrammen maken.  

Ze had graag contact met de mensen om haar heen. Ze kon slecht alleen zijn. Je kon met van 

alles bij haar terecht. Ze hield van geintjes. Ze was een grote lieve schat die zorgde voor een 

warm nest. Hield van duidelijke regels, maar groeide wel mee met de tijd. 

Aartje was trouw meelevend. Ik maakte haar meer dan eens mee bij Bijbeluur en weeksluiting 

in Ewoud. In haar rolstoel zat ze dan vooraan. Ze had respect voor mensen met een ander 

geloof. Vond het belangrijk dat je een goed mens was. 

Vorige week vrijdag kwamen we hier in de kerk samen voor een dienst van woord en gebed. 

Het was rond de woorden van de trouwtekst uit Psalm 9:11:   

 

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, 

u verlaat niet wie u zoeken, HEER. 

 

In dat vertrouwen hebben we haar lichaam daarna op De Hoge Akker in de aarde gelegd. 

 

Johanna van Barele – Goos 

Op Hemelvaartsdag, 25 mei, is overleden Johanna van Barele-Goos. Ze werd 101 jaar. 

Zij woonde jarenlang op de Marijke Meuhof en moest uiteindelijk naar Ewoud zelf verhuizen. 

Op het laatste verlangde ze naar haar levenseinde. Ze was op. Ze was klaar met het leven. 
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Haar leven was begonnen in Rotterdam. En vanwege de kinderen kwam ze met haar man 

Hendrik naar IJsselstein. 

Ze trok veel op met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Even naar het stadje wat happen en 

drinken. Met nagellak en lippenstift op. Ze was vol zorg en bezorgdheid voor hen.  

Haar man stierf in 1992. 

Mevr. Van Barele was iemand die heerlijk kon vertellen. En steeds naar de vooral zonnige, 

positieve kant zocht. Soms om de andere kant die er ook was te ontlopen. 

Ze was ondernemend. Ging zelf achter dingen aan: een bed, de rolstoel, goed eten, enz. Ze 

was minder van de bingo en meer van het TV kijken. 

Ze was een diep gelovig mens. Zonder daarmee te koop te lopen. Op allerlei briefjes had ze 

liederen uit de Bundel van Johannes de Heer geschreven om samen te zingen bij de uitvaart. 

Het waren er meer dan 20. Zo ver zijn we niet gegaan, afgelopen woensdag bij de 

plechtigheid voorafgaande aan de crematie. 

We zochten wel bemoediging bij de toezegging van Jezus, dat Hij de Trooster zou sturen in 

ons verdriet. Zoals we vandaag ook mogen vieren. 

 

Laten we Aartje Koelewijn – Koelewijn en Johanna van Barele – Goos in stilte gedenken. 

… 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

Een aantal keer onderbroken door Lied 681: 

 

Dank God,  

voor licht in het donker, voor ruimte in chaos, voor leven in dood. 

Dank voor vrijheid van al wat ons bindt. 

Dank voor uw Geest, die ons tot nieuwe mensen schept. 

 

God van ruimte en vrijheid, 

God van leven en liefde, 

houd ons vast en maak ons sterk -  

dat wij ons niet buigen voor machten 

die geluk beloven, maar onheil geven, 

leer ons te leven 

in vrijheid en vreugde, 

in de ruimte die uw goede woorden 

voor ons hebben uitgezet. 

 

God, 

wat is het vandaag een feest!  

Uw Geest vuurt ons aan.  

We verstaan elkaar in alle talen, wereldwijd. 

Van alle windstreken blaast de Geest ons naar elkaar toe, vallen grenzen weg. 

De Heilige Geest verbindt ons door de taal van de liefde.  

Begrijpelijk voor alle mensen: er zijn en erbij blijven! 

Dank U voor de kracht die ons in beweging zet,  

ons creatief maakt om alle mensen 

het goede nieuws te vertellen in woorden en verbeeldingen. 

Zo bidden en zingen we samen: 
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God, 

wees de scheppende geest  

achter onze dromen. 

Wees de bron  

die ons voedt en sterkt 

om ze te verwezenlijken. 

Wees de stuwende kracht  

die ons voortdrijft en zorgt 

dat we het volhouden. 

 

Want alleen dan 

zullen we erin slagen 

om het pesten te stoppen, 

om het geweld 

de wereld uit te krijgen 

en om op den duur 

een samenleving te bereiken 

waarin iedereen  

tot zijn recht kan komen. 

 

Kom, Schepper, Geest, 

neem op uw vleugels 

wie diep vallen, 

oververmoeid en ongetroost. 

 

Kom, Schepper, Geest, 

en verwarm 

wie zijn verkild, 

liefdeloos én onbemind. 

 

Kom, Schepper, Geest, 

en zucht met ons mee 

om heel de aarde 

in haar zelfgegraven graf. 

 

Kom, Schepper, Geest, 

neem ons mee 

op de vleugels van uw erbarmen 
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(Sytze de Vries, Geestig-heden, p. 82) 

Zo bidden en zingen we samen: 

 

Tussenspel 

 

Zo bidden en zingen we samen: 

 

Stil gebed 

 

Zo bidden en zingen we samen: 

 

Het Onze Vader 

 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

 
 

Delen van de bloemengroet 

 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak):  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk. 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 675 

 

1. Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht!  

Hemelse Vrede  
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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 kind’ren zijn. Halleluja! 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

Moge de Levende voor je zijn 

om je de weg naar vrijheid te wijzen 

Moge de Levende achter je zijn 

om je rug te sterken zodat je rechtop zult gaan 

Moge de Levende naast je zijn 

als een vriend, een vriendin aan je zijde 

Moge de Levende om je zijn 

als een haag van bescherming 

Moge de Levende in je zijn  

en je voeden met erbarmen. 

Zo zegene ons Geest van de Levende,  

vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
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We wensen elkaar Gezegende Pinksterdagen! 

 

Wensen ondertekenen / Koffie, thee, limonade 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 
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