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Zondag 24 mei 2015 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 

 
Welkom; stil gebed 
 
Eerste lied: “Wij wachten op de Geest beloofd” 
(t. Marijke de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 

 
vg Vrede zij u! 
allen De wereld zij vrede! 

vg Wij roepen tot God, die hemel en aarde 
gemaakt heeft; 

allen die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
vg die de verdrukten recht verschaft, 
allen die vereenzaamden een thuis geeft. 
vg Gezegend Gij 
 om de woorden die van U zijn uitgegaan 

 in deze wereld. 
allen Wij bidden U 
 om de inspiratie van uw Geest. 
vg Dat wij niet wanhopen 
 aan ooit vrede op aarde. 
allen Amen. 
 

Openingslied: “Waai nu, Geest”: lied 696 (t. Pieter 
van Hoof, m. Paul Valk) 
 allen gaan zitten 
 
Inleiding op het smeekgebed = vervolg van het 
eerste lied: “Wij wachten op de Geest beloofd” 
 
Smeekgebed 

 
Gloria: “Kom laat ons deze dag”: lied 672, 1 + 4 
(t. V.E. Löscher, vert. Jan Wit, m. J.S. Bach) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = vervolg van het eerste 

lied: “Wij wachten op de Geest beloofd” 
 
Alle kinderen, die naar de kinderdienst willen gaan, 
mogen naar voren komen. Gesprek met de 
kinderen. 
 
Lezing uit het Hooglied: 4,12 – 5,1 

 
Lied: “Jij geeft me de muziek…” (t. Roel Bosch, m. 
Orlando Gibbons) allen: 
 
Lezing uit de Handelingen: 2,1-11 
 
“Samen worden woorden taal”  
(t. Marije de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; 
uit ‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Ik stort mijn Geest op ieder…”  
(naar Joël 3; t.Marijke de Bruijne; m.Chris van Bruggen; 
‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 

1 en 4 cantorij, 2 en 3 allen 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tafelgebed en voorbeden (t. Huub Oosterhuis, m. 
Tom Löwenthal; Verzameld Liedboek 638-642) 
 

Laten wij bidden zoals Jezus ons leert: 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Mena reikt 
druivensap aan. In de overige bekers zit 
alcoholhoudende wijn. Tijdens de maaltijd luisteren 
we naar muziek en zingt de cantorij: “Aan het 
einde van het leven” (uit ‘Aanwezig – oratorium voor 
Pinksteren’) 

 

Aan het einde van het leven neemt Gods 
Geest de laatste adem in haar grote waaien 
op. Onze geest wordt weer verenigd met God 
die haar gegeven heeft.  En wat er blijft wordt 
in lucht en aarde opgenomen voor leven dat 
opnieuw ontstaat. Niets gaat verloren. 

 
Tegen het einde van de maaltijd komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Slotlied: lied 672, 5 en 6 
 
Zegen 
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Welkomstdienst: Hennie van de Kuilen 
Koffiedienst: Joke van de Pol, Tineke van der Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie: 
Pinksterzendingsweek. De tweede collecte is voor muziek 
en liturgie. De kinderen mogen hun bijdrage doen in de 
doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte 
De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine 
minderheid in de smeltkroes van culturen op de Krim. 
Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange 
ballingschap christen geworden. Een Bijbel in de eigen 
taal was er niet. Tientallen jaren is door het Institute for 
Bible Translation (IBT) hard gewerkt aan een Bijbel in 
het Krim Tataars. Eindelijk is het zover: de complete 
vertaling is klaar. Nu moet de Bijbel nog gedrukt en 
verspreid worden. Kerk in Actie wil het IBT daar graag in 
ondersteunen. 
 
Kaart 
Na de kerkdienst zal bij Ad van Zadelhoff (Frans 
Tromplaan 47) thuis de maaltijd van de Heer gevierd 
worden. We tekenen vanmorgen een kaart voor hem als 
tegen van verbondenheid. 
De tweede kaart is bestemd voor Harbert Booij 
(Edelingenstraat 11, 3813 DT Amersfoort). Vandaag 
hangt zijn pastel van het Hooglied voor het laatst in de 
Eshof. Met de kaart kunnen we hem bedanken dat we 
zeven zondagen lang zijn werk in de Eshof mochten 
hebben. 
 
Wijnproeverij/-verkoop voor Moldavië afgelast 
Het Moldaviëproject heeft besloten de wijnproeverij en 
verkoop van Moldavische wijnen niet door te laten gaan. 
Wegens een gebrek aan aanmeldingen zou de opbrengst 
minimaal zijn, waardoor het project bij deze actie geld 
zou kunnen verliezen. Reeds geplaatste bestellingen 
zullen wel afgehandeld worden. Voor informatie en 
vragen kunt u mailen naar moldavie2015@gmail.com. 
 
Zwemactie 
Wilt u de jongeren van het diaconaal project sponsoren 
voor een sportieve prestatie? Op zondagmiddag 31 mei 
gaan ze een uur lang baantjes trekken in De Slag. Op de 
houten hangtafel in de hal liggen inschrijflijsten voor 
sponsors. 
 
Taartenactie  
Ook met het bakken van taarten verdienen de 
Moldaviëgangers graag geld. U kunt een taart bestellen 
door cake- of taartvormen (max. Ø 26 cm) aan te 
leveren en te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
Appeltaart - € 10; Kwarktaart - € 10; Chocoladetaart -   
€ 10; Cake - € 6;  Kruidcake - € 6. 
Taarten en cakes kunnen per mail besteld worden: 
moldavie2015@gmail.com. Via dat mailadres is ook 
meer informatie te krijgen. De taarten en cakes worden 
thuis bezorgd en bij de bezorging afgerekend. 
 
Kopijdatum 
Tot en met dinsdag 26 mei kunt u kopij inleveren voor 
Rondom de Eshof van juni via het mailadres 
rondomdeeshof@gmail.com. 
 
Rommelmarkt ‘de Eshof’ op 30 mei  
Op 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in de Eshof 
gehouden. Op 28 en 29 mei kunt u tussen 18.00 en 
20.00 spullen brengen. Vóór die tijd is er een beperkte 
opslag voor als u niet in staat bent uw spullen tot die tijd 
te bewaren. In overleg kunnen deze spullen opgehaald 

worden. Contact: Maaike Meijer – 06 43997837; Marieke 
Vreekamp – 06 22497087 
 
Agenda 
do. 28 mei 12.30u: Sociaal Beraad, de Eshof 
za. 30 mei 9.00-12.00 uur: Rommelmarkt in de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl;  
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 
 
 
 

 
U allen van harte 

geestrijke Pinksterdagen 
toegewenst! 
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