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Zondag 9 juni 2019 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. Wilt 
u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin van 

de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u dan een 
mail aan ellie.boot@hccnet.nl. 

 
Muziek voor de dienst: Bärmann, ‘Adagio’ 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar het lied: ‘Wij wachten op de Geest beloofd’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
solo (refrein) 
 Wij wachten op de Geest beloofd, 
 de Geest van kennis, hulp en troost. 
 Kom Geest van God, daal in ons neer. 
 
vg Vrede zij u! 
allen De wereld zij vrede! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om de inspiratie van uw Geest. 
allen Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 
 Amen. 
 
Openingslied: vervolg van ‘wij wachten op de Geest 
beloofd’ 
solo Wij wachten op de heil’ge Geest, 
 als krachtig dansend vlammenspel 
 dat loutert, reinigt en herschept. 
 Kom Geest van God en vuur ons aan. 
 
allen Wij wachten op de heil’ge Geest… 
 
allen Wij wachten op de heil’ge Geest 
 als duif die hart en ziel doorstraalt 
 wanneer zij zilver in ons daalt. 
 Kom Geest van God zo vederlicht. 
 
 allen gaan zitten 
Inleiding op het smeekgebed = vervolg van het lied: ‘Wij 
wachten op de Geest beloofd’ 
 
solo Wij wachten op de heil’ge Geest 

 als wijsheid die ons inzicht geeft 
 in wat er diep in mensen leeft. 
 Kom Geest van God, geef goede raad. 
 
allen Wij wachten op de heil’ge Geest 
 als wolk nabijheid overdag, 
 een sterrenmantel in de nacht. 
 Kom Geest van God, wees om ons heen. 
 
Smeekgebed 
 
Gloria: ‘Kom laat ons deze dag’: lied 672, 1+4 
(t. Valentin Ernst Löscher, vert. Jan Wit, m. Johann 
Sebastian Bach) 
1. … 
 
5. Des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus’ bloed en Christus’ lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, gelovig, blij en stil. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = vervolg van het lied: ‘Wij wachten 
op de Geest beloofd’ 
allen  Wij wachten op … 
 
vrouwen Wij wachten op de heil’ge Geest 
 als geest die zeven gaven brengt 
 tot hulp en steun voor onderweg. 
 Kom Geest van God, breng uw geschenk. 
 
mannen Wij wachten op de heil’ge Geest 
 als adem van het leven zelf, 
 die dode stof tot leven wekt. 
 Kom Geest van God, blaas leven in. 
 
solo Wij wachten op de Geest beloofd, 
 de Geest van kennis, hulp en troost. 
 Kom Geest van God, daal in ons neer. 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en gaan naar hun eigen viering. 
 
Gezongen Schrift: ‘Ik stort mijn Geest op ieder…’ 
(naar Joël 3; t. Marijke de Bruijne; m. Chris van Bruggen; 
‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 
 
Lezing uit de Handelingen: 2,1-11 
 
Lied: ‘Samen worden woorden taal’ 
(t. Marije de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek: James Rae, ‘Harbour Reflections – lento’ 
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Lied: ‘Zij zit als een vogel’: lied 701 (t. John L. Bell, vert. 
Joke Ribbers, m. Graham Maule) 
 
1. Zij zit… 
 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, één met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we naar 
muziek: Kurt Weill, ‘Liebeslied’ (uit de Dreigroschenoper) 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg De Heer zal bij u zijn! 
allen De Heer zal u bewaren!  
vg Verheft uw hart.  
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
vg Laten wij danken de Levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
Tafelgebed, ingezet door: ‘Veni, sancte Spiritus’ (lied 681; 
m. Jacques Berthier), met herhaling (ieder kan de partij 
zingen die bij hem/haar past) 
 

Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 

Kom in ons midden, heilige Geest 
nu wij doen wat Jezus ons heeft voorgedaan: 
in de nacht van de overlevering 
nam hij het brood, zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 

 

Hierop volgen de gesproken gebedsintenties en het stil 
gebed. Aan het eind zingen allen (met herhaling): ‘Veni, 
sancte Spiritus’ (zie boven) 
 
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. Fay reikt druivensap 
aan. In de overige bekers zit alcoholhoudende wijn. 
Tijdens de maaltijd luisteren we naar muziek: Mozart, 
‘Adagio’ en naar het lied: ‘aan het einde van het leven’ 
(solo; 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: ‘Wie door de Geest is aangeraakt’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Chris van Bruggen; Aanwezig, oratorium voor 
Pinksteren) eenmaal voorgespeeld, daarna gezongen.  
 
Zegen 
 
Als beaming van de zegen zingen allen nogmaals: ‘Wie 
door de Geest is aangeraakt’ 
 

 

allen van harte 
geestrijke Pinksterdagen 

toegewenst! 
 

 

Zondagsbrief 9 juni 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Klarinettist: Tom van Noord 
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Solist: Dicky van der Veer 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar  
2e ambtsdrager: Jan Hofman 
Diakenen: Quirina Schipper en Lien Vogel 
Zondagskind: Fay Ipenburg 
Lector: Feije Duim 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Anneke Waslander  
Oppas: Tessa van Veelen en Fay van Veelen 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Paulusgemeenschap te gast 
Vandaag zijn de mensen van de Paulusgemeenschap bij 
ons te gast in de kerkdienst. We zijn heel blij met de fijne 
contacten over en weer en heten hen van harte welkom! 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Pinksterzending en 
de tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie; 
Pinksterzendingsweek 
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 
minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de 
White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep 
behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel 
analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun 
identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de 
Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt 
naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook 
een bijbelvertaling. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze 
werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel 
aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u 
onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude 
Testament vertaald wordt. 
 
Kaart 
We tekenen vandaag een kaart voor Ria Janssen-van de 
Water. Zij heeft vorige week een ernstig hartinfarct 
gehad. Met de kaart laten we weten dat we aan haar 
denken. 
Tweede kaart is voor Egbert Berends. De afgelopen week 
mocht hij naar huis na een periode van een maand in het 
ziekenhuis. We wensen hem van harte toe dat hij thuis 
verder zal aansterken. 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van een 
kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Kennismaken met de Eshof 

Op 20 juni om 20.00 uur is er in de Eshof een avond van 
kennismaking met ‘de Eshof’ en met elkaar.  
De avond is bedoeld voor mensen die in de afgelopen 
twaalf maanden bij de Eshofgemeente zijn ingeschreven, 
maar ook voor andere geïnteresseerden. Iedereen die 
iets meer wil weten over het reilen en zeilen binnen de 
Eshof is van harte welkom. 
Tijdens de avond zal, naast de kennismaking, iemand iets 
vertellen over ‘de Eshof’ en waar wij als kerkelijke 
gemeente voor willen staan. En misschien wilt u met de 
aanwezigen delen wat u bewogen heeft om zich aan te 
sluiten bij onze kerkgemeenschap. 
Wilt u zelf laten weten of u komt of niet? Dan weten we 
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich 
(graag vóór 17 juni) opgeven bij Hannah Wicherink (e-
mail: hannahwicherink@upcmail.nl, tel. 033 2535247). 
Wij hopen u op de aangegeven avond te mogen 
begroeten! 
Wij hopen u op de aangegeven avond te mogen 
begroeten! 
 
Mededeling vanuit het Pauluscentrum  
Zondag 16 juni is er weer een Paulusbijeenkomst. Deze 
begint om 10.00 uur. Deze bijeenkomst is om elkaar over 
en weer te informeren over ontwikkelingen in de Paulus 
en de Lucas.  U bent van harte hiervoor uitgenodigd. Wij 
hopen op een grote opkomst. De agenda voor deze 
bijeenkomst vindt u in het Dialoogje.  
 
Afscheid & yoga - Een introductie-yogales 
Op woensdag 12 juni wordt van 19.30 tot  21.00 uur in 
de Bibliotheek in Nijkerk een yogales gehouden o.l.v. 
yoga docent: Adriaan van Ek, Ayoga; de avond is bedoeld 
voor mensen die recent of al langer geleden een 
verlieservaring hebben gehad. Rouwen kost energie en 
kan lichamelijke klachten geven. Ervaar hoe yoga je weer 
in contact brengt met je lijf. De les is laagdrempelig, zodat 
ook mensen zonder yoga-ervaring mee kunnen doen. 

 
Veerkracht bij kanker 
Op zaterdagmiddag 15 juni is er een ontmoetingsmiddag 
in de Jozefkerk in Leusden. Het is bedoeld voor alle 
mensen die te maken hebben of te maken hebben gehad 
met kanker, zelf of in hun omgeving.  
De middag begint om 15.00 uur in de Jozefkerk. Rondom 
het thema ‘hoop en veerkracht, hoe houd je de moed 
erin?’ worden gedichten voorgedragen en zal het 
Lotgenotenkoor ‘Zingen voor je Leven’ mooie liederen ten 
gehore brengen. Aansluitend is er een ontmoeting in De 
Kom. De organisatie is in handen van Antoinette 
Bottenberg, in samenwerking met de Marcuskerk en het 
Toon Hermans Huis Amersfoort. Folders met informatie 
vindt op de leestafel. 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van dinsdag 11 tot en met dinsdag 18 juni is Ellie afwezig. 
In die periode zullen zowel Mieke Groen (De Glind) als 
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Peter Breure (Voorthuizen) beschikbaar zijn voor 
pastorale noodsituaties. Nel Stoffelsen wil als 
tussenpersoon optreden. Haar gegevens staan achterin 
de Rondom, maar voor de zekerheid ook hier: tel. 033 
2582003, 06-25316748, e-mail nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Agenda 
wo. 12 juni, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
do. 13 juni, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
vr. 14 juni, 10.00 uur: Wijkteam 5, Elzenlaan 40  
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

