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9.50-9.57 Orgelspel  
 
9.57-10.00  Petra Berger: Christ be our Licht  
 
WOORD VAN WELKOM  
 
DREMPELGEBED  
 
ONTSTEKEN VAN HET PINKSTERVUUR 
 
terwijl wij zingen: ‘Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’ (NL:672:1,4)  
 
Komt laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen.  
Eens gaf de Heil'ge Geest  
aan velen heldenmoed.  
Bidt dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.  
 
Gij liefdevuur van God,  
kom ons geheel doordringen.  
Voeg hart en zin tezaam  
en heilig alle dingen.  
In ieder klein gebaar  
zult Gij aanwezig zijn.  
Vorm ons naar Christus' beeld,  
door er voor elkaar te zijn.  
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Bemoediging:  
O: God, soms zien wij U als een Vader,  
 het mysterie achter alle dingen, een geheimenis,  
 wij ervaren U dan als de God die boven ons is  

en vragen U:  
A: Laat ons leven in verwondering 

 Ga boven en voor ons uit  
O: God, soms zien wij U als een Zoon,  
 zoals Jezus en ieder mens waarin wij  

iets van U kunnen herkennen,  
wij ervaren U dan als de God die naast ons is  
en vragen U:  

A: Laat ons iets van U in de ander ontdekken,  

 Wees naast ons  
O: God, soms zien wij U als een Heilige Geest,  
 zoals die als levensadem in den beginne  

werd ingeblazen  
zoals die in goddelijke vonkjes met Pinksteren  
in ieders hart is gelegd    

 wij ervaren U dan als de God die in ons is 

 en vragen U:  
A: Laat ons leven vanuit onze innerlijke kracht  

Wees in ons  

 Amen  

GROET  

STIL GEBED  

INLEIDING OP DE DIENST  

KYRIEGEBED (Met gezongen Kyrie Eleison uit Ghana 3x) 
 

  
 
RONDOM DE KINDEREN  

KINDERLIED: ‘Door het wonder van de Geest, vieren wij het Pinksterfeest’ (filmpje/meezingen)  

Ik moet weggaan 
Ik moet weggaan 
Ik kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief 
In jullie harten schrijven 

Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
Ik ben bij je,  Ik ben bij je 

Ik ben teruggekomen 
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En ik heb mijn mooiste vuur 
Voor jullie meegenomen 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 

Ik ben bij je,  Ik ben bij je 
Ik ben bij de mensen 
Zodat ze elkaar verstaan 
Over alle grenzen 

Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 

Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 

GEBED OM INSPIRATIE  

LEZING: Handelingen 2:1-11 (NBV) 

OVERWEGING  

ZINGEN: ‘Geest van hierboven’ (Stef Bos/refrein meezingen met Koor)  
 
Allen:   Geest van hierboven,  

leer ons geloven, hopen,  
liefhebben, door uw kracht  

 

Stef Bos:  ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 

 

Allen:   Geest van hierboven,  
leer ons geloven, hopen,  
liefhebben, door uw kracht 

 

Stef Bos:  ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
wil de wereld weer leren zien 



  

4 
 

door de ogen van een kind 

 

 

en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

Allen:   Geest van hierboven,  
leer ons geloven, hopen,  
liefhebben, door uw kracht…  

Stef Bos:  Weerloos en toch sterk 

Allen:  Hemelse vrede deel u nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 

Stef Bos: ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

DANK en VOORBEDEN, stil gebed en Het Onze Vader  

MEDEDELINGEN 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

SLOTLIED: ‘Mensen van het vuur zijn wij’ (melodie Oude liedboek Gz.328)  

 
 
Mensen van het vuur zijn wij,  
Van het God bezielde leven,  
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Om de wereld wijd en zij  
Troost en warmte door te geven  
Geest van vuur wil in ons branden  
Wees in ieders hart voorhanden.  

 
Mensen van het vuur zijn wij,  
Aangestoken om te dromen 
Met de mensen van voorbij,  
Dat Gods toekomst ooit zal komen.  
Geest van God, vlam in dit leven,  
Blijf met ons bestaan verweven.  

WEGZENDING EN ZEGEN (Gezongen door voorganger)  

Amen, amen, amen,  
dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
Amen, God uw naam ter eer.  

 


