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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd digitaal 
verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 

 
De Pinksterschikking laat zien dat de Heilige Geest op aarde is 
gekomen.  
Duiven zijn neergedaald.  
De buxus verbeeldt de wereldbol en Gods goede nieuws mag als 
een lopend vuurtje door de wereld gaan.  
De veelsoortige bloemen zijn in de kleur van vuur.  
Het vuur dat ons verwarmt en geestkracht schenkt en ook moed 
en inspiratie geeft om in beweging te komen. 

 
Muziek vooraf 
 
Inleiding op de dienst 
 
Bemoediging en Groet 
 
Pinkstervuur 
 
We kijken en luisteren naar: Zo zal ik bij je zijn | Opname Nederland 
Zingt 
 

Als de vogel die zingt.  
Als de dag die begint.  
Als de droom die nog even blijft hangen.  
Als een kus op je wang.  
Niet te kort, niet te lang.  
Zo zal ik bij je zijn.  
 
Als de zon op je huid,  
als het verre geluid  
van een lach op een zomerse ochtend.  
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Als een kind van geluk,  
niet te stil, niet te druk.  
Zo zal ik bij je zijn.  
 
Hoger dan de wolken.  
Verder dan de sterren.  
Dieper dan diep in je hart.  
Zing en geniet,  
want ik ben in je lied.  
Zo zal ik bij je zijn.  
 
Als het lied dat je zingt.  
Als muziek die je dwingt  
om te dansen en niet meer te denken.  
Als de snaar die je raakt,  
elke tel, elke maat.  
Zo zal ik bij je zijn.  
 
Hoger dan de wolken.  
Verder dan de sterren.  
Dieper dan diep in je hart.  
Zing en geniet,  
want ik ben ik je lied.  
Zo zal ik bij je zijn.  

 
Gebed 
 
Lezing: Handelingen 2: 1 – 13 
 

    Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 
en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven. 
 
    In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 
waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, 
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dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat 
ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 
hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe 
kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en 
Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in 
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 
Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen 
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 
Muziek: ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest | Lied 683 
 

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 
 

Overdenkend gesprek 
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Muziek: Reverie - Claude Debussy (1862-1918) | arr. Ethel Smith 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gezongen Onze Vader | Lied 1006 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar, 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen 
Amen 

 
ZWO | Filmpje overhandiging cheque 
 
Collecte & bloemengroet 
 
 
Muziek: In Dir ist Freude - Otto Heinermann (1887-1977) 
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Slotlied: Geest van hierboven | Lied 675  
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
Zending en zegen 
 
Muziek: Anitras dans (uit: Peer Gynt Suite no. 1) - Edvard Grieg (1843-
1907) | arr. Ethel Smith 
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Collecte:  
de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de 
collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website, de 
nieuwsbrief of het kerkblad. 
 

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413 
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt 
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. 
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt 
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 
10.00 uur. 
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar. 

 
 

www.pgleidschendam.nl 

http://www.pgleidschendam.nl/

