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Welkom   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luisteren: Lied 672: 1,2,7 – Komt laat ons deze dag  
 
1 Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heilge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

 
2 O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

 
7 Wie 's Heren Geest bezielt, 

wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

People are like stained-
glass windows. They 
sparkle and shine when 
the sun is out, but when 
the darkness sets in, 
their true beauty is 
revealed only if there is 
a light from within. 
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Bemoediging en drempelgebed 
 
Gebed om ontferming 
 
Luisteren: Lied 680: 1,4,5 – Kom heil’ge Geest  
 
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 
4 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
5 O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 
Lezen: Exodus 24: 1-12 
 
‘Ruimte’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste steen  
 
Met Pinksteren gaf God Zijn Geest,  
zoals niet eerder was geweest,  
om in Zijn kinderen bovenal,  
te wonen, altijd, overal  
 
In tekenen van wind en vuur,  
gaf God Zijn Geest, dit heilig uur,  
het gesproken Woord in elke taal  
begrijpelijk voor allemaal.  
 
Die Pinksterdag-zo wordt gezegd-,  
heeft God de eerste steen gelegd  
van Zijn Gemeente, Hem ter eer  
als bouwwerk, woning van de Heer  
 
De Geest vervulde jong en oud,  
met wie God Zijn Gemeente bouwt,  
door vergezichten begeleid,  
dit huis staat vast in eeuwigheid!  
 
  Aagje Lingen 
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Luisteren: Liefste lied van overzee 2-32  
– Kom, Geest van God, en raak ons hart 
 
Kom, Geest van God, en raak 
ons hart 
vervul ons met de gloed 
die ooit profeten heeft bezield 
die liefde stromen doet 
 

Kom, Geest van God, ontsluit 
ook ons 
dat oud profeten woord; 
dan wordt in wat geschreven 
staat 
uw eigen stem gehoord. 

 
Sla vogel Gods, uw vleugels uit 
in onze nacht zo dicht. 
Herhaal het woord van het 
begin 
en roep opnieuw het licht. 

Als Gij het licht in ons ontsteekt, 
als Gij u kennen laat, 
dan klinkt voor al uw kinderen 
hoe diep uw liefde gaat. 

 
Wees zelf de adem van het ja 
dat om een zegen vraagt 
en wil, o Geest, de vogel zijn 
die ons op vleugels draagt! 
 
 

Aan U, o Vader, alle eer 
omwille van de Zoon! 
Zo zingen wij dankzij de Geest 
die vurig ons bewoont. Amen 
 

 
 
Lezen: Handelingen 2: 1-13 
 
‘De adem van de Geest’ 
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Luisteren: Stef Bos met koor – Geest van hierboven 
 

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

 
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 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
 

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

 
Ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 
 
Ik 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 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 
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En met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die u verwacht! 

 
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 
 Luisteren: Lied 369b - Onze Vader… 
 
Onze Vader in de hemel 
uw naam worde geheiligd uw koninkrijk kome,  
uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
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 
 
 

Mijn ( corona) Pinstergedachte is, dat het Pinkstervuur zo hard 
oplaait dat wij er ons op” afstand” toch aan verwarmen kunnen en 
dat het zo hevig brand dat het, het virus doet verschrompelen. 
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Mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen 
 
Luisteren: Lied 687: 1,3 – Wij leven van de wind 
 
1 Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 
3 Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

 

Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest, 
soms een storm, met donderslagen, soms een stem: Wees niet bevreesd! 
soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, soms een glans van korte duur. 
 
Soms een wolk die gul wil geven schaduw op geblakerd land. 
soms een zon, die, hoogverheven, zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil - maar even later opgedroogd en weer woestijn. 
 
Als een woord dat weg wil wijzen, richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!  (Lied 700) 
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We kregen nog een link naar lied 1005 – Longing for light 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing-for-
light/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm
_campaign=200523 
Om zelf thuis te luisteren 
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