
 
Zondag 23 mei 2021 

Vijftigste Paasdag: Pinksteren 

 

 
 
Muziek en lied: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons 
neer’: lied 360 (t. anoniem – ‘Veni Creator Spiritus’; vert. 
Jan Willem Schulte Nordholt; m. 9e eeuw) 
 
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
4. Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
5. Verlos ons als de vijand woedt, 
geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
6. Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest, van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 

allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg God, raak ons aan met uw Adem, 
allen inspireer ons door uw Geest. 
vg Geef ons de moed om getroost te leven 
allen en het vertrouwen dat u met ons gaat.  
vg Dat wij niet wanhopen 
 aan ooit vrede op aarde. 
allen Amen. 
 
Openingslied: ‘Kom laat ons deze dag’: lied 672,1  
(t. Valentin Ernst Löscher, vert. Jan Wit, m. Johann 
Sebastian Bach) 
 

1.Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met ‘Veni sancte 
Spiritus’: lied 681 (m. Jacques Berthier; vert. ‘kom, 
heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’) 
 
Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
Gloria: ‘O heilige Geest, ons hoogste goed’: lied 302,4 (t. 
N. Decius, vert. D.C. Meyer jr + J. Wit, m. Leipzig 1539) 
 
4.O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 

de heilige Schrift 
 
Antifoon bij de lezing: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 
668 (t. naar Wijsheid 1,7, m. Leonard Sanderman, bij 
psalm 68) 
 

Halleluja! 
Adem van God vult heel de aarde, 
die alles omvat verstaat elk woord. 
Halleluja! 



 
Lezing uit de Handelingen: Handelingen 2,1-13 
 
Gedicht: Genesis ‘X’ 
 
Wanneer de wind de woorden blaast, 
kan men nog wel gedachten vinden 
en staat, al hoort men in den blinde, 
over hun samenhang verbaasd. 
 
Maar als de vloed stijgt van ’t gevoel, 
moeten wij onze woorden zoeken 
om niet tot in de verste hoeken 
stilaan te worden overspoeld. 
 
Doe er het zwijgen toe. De geest 
zal over de oppervlakte zweven, 
totdat het woord wordt aangeheven 
dat in de aanvang is geweest. 
 
Uit: ‘Het landvolk, Oosterbeekse gedichten’ – Jan Wit 
 
Acclamatie: ‘Samen worden woorden taal’ (t. Marijke 
de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
Samen worden woorden taal, 
geven mens en dingen naam, 
waardoor werelden ontstaan, 
geschenk dat ons bijeenbrengt. 
 
Taal geeft klanken doel en zin, 
richt de wereld voor ons in, 
taal, het scheppende begin, 
geschenk dat ons bijeenbrengt. 
 
Waar wij leren taal te zijn 
raken wij de eeuwigheid, 
God komt wonen in de tijd, 
geschenk dat ons bijeenbrengt. 
 
Overweging 
 
Muziek  
 
Lied: ‘Ik stort mijn Geest op ieder’ (naar Joël 3,1-5; t. 
Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit ‘Aanwezig 
- oratorium voor Pinksteren’) 
 
Ik stort mijn Geest op ieder 
die naar mij roept in nood. 
Mijn Geest, mijn Adem geef ik 
aan wie Mij zoekt als brood. 
 
Je dochters en je zonen, 
zij spreken namens Mij. 
en oude mensen dromen 
de toekomst naderbij. 

 
Gevluchten, rechtelozen, 
Wie arm zijn zonder werk, 
Mijn Geest zal hen bewonen, 
Die mensen zonder stem. 
 
Begin dan een nieuwe leven, 
en leg het oude af, 
wat fout was is vergeven, 
nu je de Geest ontvangt. 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Kom, adem ons open’  
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Kom, adem ons open, 
Kom, adem ons open. 
adem ons open. 
 
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. 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Wie door de Geest is 
aangeraakt’  
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
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. 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
De mensen die in de kuil zitten, kunnen nu de kerkzaal 
via de hoofdingang verlaten. De mensen op de 



verhoging kunnen via de nooduitgang aan de 
zuidoostzijde vertrekken. 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse  
Pianist: Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: José van Dasselaar 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Wim Heining  
Coördinator: Lieske Duim 
Zangers:  Sienke Wolters, Jeannette van Driel, Marius 
Gort en Tom Kuipers 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Arjan de Vries 
 
De collectes zijn voor de stichting Livingstone en voor 
het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor de rugtasactie van de stichting Gave. 
 
Meer informatie over de collectes en de kaarten vindt u 
in de nieuwsbrief. 


