
 
Zondag 5 juni 2022 

 Vijftigste Paasdag: Pinksteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek: FREE zingt ‘Lord, I come to You’: lied 891 (wie wil, 
kan meezingen) 
 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: ‘Kom laat ons deze dag’: lied 672, 1+4 
(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. 
 
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. 
 

 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: FREE zingt ‘Every Teardrop is a Waterfall’ 
(Coldplay) 
 
I turn the music up, I got my records on 
I shut the world outside until the lights come on 
Maybe the streets alight, maybe the trees are gone 
I feel my heart start beating to my favourite song 
 
And all the kids they dance, all the kids all night 
Until Monday morning feels another life 
I turn the music up 
I'm on a roll this time 
And heaven is in sight 
 
I turn the music up, I got my records on 
From underneath the rubble sing a rebel song 
Don't want to see another generation drop 
I'd rather be a comma than a full stop 
 
Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees 
Maybe I'm in the gap between the two trapezes 
But my heart is beating and my pulses start 
Cathedrals in my heart 
And we saw oh this light I swear you, emerge blinking 
into 
To tell me it's alright 
As we soar walls, every siren is a symphony 
And every tear's a waterfall 
Is a waterfall 
 
So you can hurt, hurt me bad 
But still I'll raise the flag 
 
Every teardrop is a waterfall 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Gezongen Schrift: ‘Ik stort mijn Geest op ieder…’ 
(naar Joël 3; t. Marijke de Bruijne; m. Chris van Bruggen; 
‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 
FREE vers 1 en 3, allen vers 2 en 4 
 
Ik stort mijn Geest op ieder 
die naar mij roept in nood. 
Mijn Geest, mijn adem geef ik 
aan wie mij zoekt als brood. 

Luister hoe de wind 
harten vult 

en woorden ademt 
die vrede verstaan. 



 
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 nieuw leven, 
en leg het oude af, 
wat fout was is vergeven. 
Nu je de Geest ontvangt. 
 
Evangelielezing: Johannes 20,19-23 
 
Acclamatie: ‘Zend ge uw ademtocht…’: lied 104a (=Psalm 
104,1-2) refrein; eenmaal FREE, tweemaal allen 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven.  
 
Tafellied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’: lied 
388 in beurtzang: vers 1 en 3 FREE, 2 en 4 en 5 allen 
Intussen wordt de tafel klaargemaakt en wassen de 
ambtsdragers hun handen. 
 
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! 
 
vg U danken wij, God,  
want U doet ons leven met het Licht voor ogen,  
ook wanneer de nacht zich meester wil maken  
van hart en ziel.  
God, onze herder,  
U die ons brengt naar uw goede aarde,  
uw land van belofte en vrede,  
U zegenen wij. 
 
FREE zingt: Benedictus qui venit in nomine Domini, 
hosanna in excelsis! (gezegend is hij die komt in de naam 
van de Heer, hosanna in de hoge!) 
 

Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde.  
Hij, die vasthield aan uw beloften, 
hij is het,  
die met ons het brood breekt en zegt: 
dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
die de beker neemt en zegt: 
dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
ontvang mij, en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
Doe ons hem herkennen 
in deze gaven van brood en wijn, 
de levende onder ons, tot wie wij bidden… 
 
Hierop volgen de gesproken gebedsintenties en het stil 
gebed. Aan het eind zingen allen vier maal: ‘Veni, sancte 
Spiritus’ (lied 681; m. Jacques Berthier)(ieder kan de partij 
zingen die bij hem/haar past): 
 
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus. 
 

Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
vg Maak ons bereid uw Geest te ontvangen;  
dat zij ons aaneensmeedt  
tot het lichaam van Christus hier onder de mensen.  
Dat zij ons aanspoort om te blijven bidden:  
 
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. 

 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het brood 
uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes 
druivensap uitgedeeld.  
Intussen zingen we ‘El Senyor és la meva força’ (Taizé); we 
volgen hierbij de aanwijzingen van Lodewijk 
 
El Senyor és la meva force, 
El Senyor el meucant. 
Ell m’haestat la salvació. 
En ell confio i no tinc por, 
En ell confio i no tinc por. 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
In mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt., 
Op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst, 



En u vertrouw ik en ‘k ken geen angst. 
 
Slotlied: ‘Wie door de Geest is aangeraakt’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Chris van Bruggen; Aanwezig, oratorium voor 
Pinksteren) eerste keer FREE, tweede keer allen:  
 
Wie door der 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. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘God zal met je meegaan’ (t. Sytze 
de Vries, m. Job de Bruijn) eerste keer FREE, herhaling 
allen 
 
God zal met je meegaan als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet, als hand op je hoofd, 
en arm om je schouder 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart, 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
      allen gaan zitten 
 
FREE zingt: ‘Be a Light’ (Thomas Rhett) 
 
In a time full of war, be peace 
In a time full of doubt, just believe 
Yeah, there ain't that much difference between you and 
me 
In a time full of war, be peace 
 
In a world full of hate, be a light 
When you do somebody wrong, make it right 
Don't hide in the dark, you were born to shine 
In a world full of hate, be a light 
 
In a place that needs change, make a difference 
In a time full of noise, just listen 
'Cause life is but a breeze, better live it 
In a place that needs a change, make a difference 
[Chorus: Reba McEntire & Hillary Scott] 
In a world full of hate, be a light 
When you do somebody wrong, make it right 
Oh, don't hide in the dark, you were born to shine 
In a world full of hate, be a light 
 
In a race that you can't win, slow it down 
Yeah, you only get one go around 
'Cause the finish line is six feet in the ground 
In a race you can't win, just slow it down 

In a world full of hate, be a light  
When you do somebody wrong, make it right  
Don't hide in the dark, you were born to shine 
In a world full of hate, be a light 
 
Yeah, it's hard to live in color 
When you just see black and white 
In a world full of hate, be a light 
 
Na dit lied 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. Blijft u niet bij de koffietafel staan? 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. 
 
 
 

 

iedereen van harte 
geestrijke Pinksterdagen 

toegewenst! 
 

 
 
 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
m.m.v. FREE! o.l.v. Lodewijk de Vries 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel  
Diakenen: William Bouw en Nico van Rootselaar 
Lector: Feije Duim 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Beeld: José van Dasselaar 
Koffiedienst: Jeannette van Driel en Anna Brasser 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en de Eredienst. 
De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting 
Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 


