
 
Zondag 22 mei 2022 

 zesde van Pasen 

 
Muziek 
 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 Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen’ 
(t. Jantine Dijkstra, m. Dirk Zwart) 

1 allen, 2 cantorij, 3 allen  
 
1.Hier ben ik, ik ben gekomen 
zonder dat ik weet waarom 
misschien dat ik durf tew dromen 
van een groter heiligdom. 
Ook al kom ik u niet tegen 
kan het dan ook andersom. 
Ook al kom ik u niet tegen 
kan het dan ook andersom. 
 
2.In dit uur wil ik vertrouwen 
dat u mij nog steeds erkent 
als een kind van deze wereld 
vol met twijfel wie u bent. 
Geef mij rust naar u te horen 
hier en nu bij u te zijn. 
Geef mij rust naar u te horen 
hier en nu bij u te zijn. 
 
3.Laten wij elkaar verwarmen 
dan komt u in ons voorbij 
wil niet langer u verbergen 
spreek mij van mijn twijfel vrij. 
Smelt mijn koude hart en handen 
laat mij zegenen wie komt. 
Smelt mijn koude hart en handen 
laat mij zegenen wie komt. 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed, ingeleid door: ‘laat ons bidden uit gemis’, 1 
en besloten door vers 10  

(t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 16) 
 
1.Laat ons bidden uit gemis 
tot de God die liefde is 
en Hem om ontferming smeken, 
want het lijden is zo groot 
en Hem vragen recht te spreken, 
want de wereld is in nood. 
 
10. Here sluit uw oren niet 
voor dit kleine mensenlied.  
Gij kent alle duizendtallen 
die het zingen wordt belet.  
Heer erbarm u over allen.  
Heer verhoor ons smeekgebed. 
 
Gloria: ‘Jezus zal heersen waar de zon’: lied 871 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Joël 2,21-27 
 
Lied: ‘Vrees niet, Gij land’: lied 687, 1+2+3+9 
1 en 3 cantorij, 2 en 9 allen 
 
Evangelielezing: Johannes 14,22-29 
 
Acclamatie: ‘Levend Woord’ (t. Jannet Delver naar 
Hildegard von Bingen, m. Mariëtte Harinck; Nieuw 
LiedFonds) 
 
Woord door klank, door heiligheid aangeraakt 
vloeit als purperrood bloed uit de hemel, 
dat onderhuids kloppend gaat, zuurstof geeft, 
kiemkracht tot bloesem brengt, liefde als dauw. 
 
Woord door klank, door heiligheid aangeraakt 
vloeit als purperrood bloed uit de hemel, 
dat onderhuids kloppend gaat, zuurstof geeft, 
kiemkracht tot bloesem brengt, liefde als dauw. 
 
Nooit houdt het stromen op, zelfs koude adem 
adem van dood 
kan dit woord niet weerstaan. 
 
Nooit houdt het stromen op, zelfs koude adem 
adem van dood 
kan dit woord niet weerstaan. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 



Lied: ‘Wij wachten op de Geest beloofd’ (t. Marijke de 
Bruijne, muziek Anneke van der Heide; ZZZ 735; n.a.v. een 
noveen: negendaags gebed om de komst van de Geest) 
 
cnt Wij wachten op de Geest beloofd, 
 de Geest van kennis, hulp en troost. 
 Kom Geest van God, daal in ons neer. 
 
 
allen Wij wachten op de Heil’ge Geest 
 als wind die waait waarheen zij wil, 
 die komt en gaat en ons vervult. 
 Kom Geest van God, waai alles schoon. 
 
cnt Wij wachten op de Heilige Geest 
 als krachtig, dansend vlammenspel 
 dat loutert, reinigt en herschept. 
 Kom Geest van God en vuur ons aan. 
 
allen Wij wachten op de Heilige Geest 
 als duif die hart en ziel doorstraalt 
 wanneer zij zilver in ons daalt. 
 Kom Geest van God zo vederlicht. 
 
allen Wij wachten op de Heilige 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 Heilige Geest 
 als wolk nabijheid overdag, 
 een sterrenmantel in de nacht. 
 Kom Geest van God, wees om ons heen. 
 
cnt Wij wachten op de Heilige Geest 
 als taal die mensentalen bindt 
 tot weg naar onderling begrip. 
 Kom Geest van God, laat ons verstaan. 
 
allen Wij wachten op de Heilige Geest 
 als geest die zeven gaven brengt 
 tot hulp en steun voor onderweg. 
 Kom Geest van God, breng uw geschenk. 
 
allen Wij wachten op de Heilige Geest 
 als adem van het leven zelf, 
 die dode stof tot leven wekt. 
 Kom Geest van God, blaas leven in. 
cnt Wij wachten op de Geest beloofd, 
 de Geest van kennis, hulp en troost. 
 Kom Geest van God, daal in ons neer. 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. Intussen zingen we: ‘Noyana’ (Zuid-
Afrikaans) 
 

Noyana, Noyana, Noyana, Noyana. 
Nitini Noyana, Noyana Pezulu 
 

Wij zijn allen op weg naar het paradijs. 
 
Missionair onderzoek – Marco Kruijsbergen, Juda 
Brinkman, Mike Flinterman 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
 
God van leven licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
Onze Vader (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; 
Verzameld Liedboek p.250-251): 
 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid en genade 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van u is de toekomst 
kome wat komt. 
Van u is de toekomst 
kome wat komt. 

allen gaan staan 
Zegen 
Beaming van de zegen = lied: ‘Ere zij aan God de Vader’: 
lied 705, 1 + 4 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal/buiten. De koffie mag overal in de kerkzaal en 
door het hele gebouw worden opgedronken. Laten we 
erop blijven letten dat we elkaar de ruimte geven. 

 



Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Marjan van Wageningen 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Marijke Hildering 
Geluid: Jan Vogel 
Beeld: Joke van der Klok 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Myasa Al-Moussowy 
 
De collectes zijn voor Eigen Diaconie/Vakantietassen en 
Onderhoud van het gebouw. De bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp 
nodig. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes vindt 
u in de nieuwsbrief. 


