
 

Zondag 5 juni 2022 
om 10.00 uur 

Kerk van de Eenheid in Christus 
 

Pinksteren 
 
 
Orgelspel 
 
In stilte bereiden we ons voor 
 
Welkom en aanvangswoord 
 

Toen op de avond van Pasen 
de deur op slot was gegaan 
- en wij in onze schulp gekropen 
en niet meer vooruit te branden –  
toen brak Jezus Messias bij ons in. 
‘Vrede’ was zijn woord. 
Wij bloeiden op, wij zagen toekomst. 
En weer sprak hij: ‘Vrede! 
Zoals Abba mij heeft afgevaardigd, 
zo stuur ik jullie nu op pad, 
om elkaar aan te zien 

en te noemen bij de naam 
om te doen een taal van liefde.’ 
En Hij ademde over ons en zei: 
‘Neem aan – heilige Geest.’ 
 

(tekst: Servaas Bellemakers) 

 
 
We steken de tafelkaars aan bij het licht van de Paaskaars, 
vlam van Pinksteren. 
 
Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 
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Zingen  Lied 668 (2x) 

 
Drempelgebed 
 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,   
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.   
Goede God,  onze harten liggen voor U open,   
onze verlangens zijn aan U bekend,   
EN VOOR U BESTAAN GEEN GEHEIMEN.   
Zuiver onze harten en gedachten   
door de adem van Uw Geest,   
dat wij elkaar voluit kunnen liefhebben   
EN UW NAAM ALLE EER AANDOEN.  AMEN  

 
Zingen Lied 670 : 1, 2, 3 
 
Kyriegebed 

 
Zingen Lied  695 
 
Inleiding 
 
Eerste schriftlezing  Joël 3 : 1 - 5 
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Zingen Lied 686 : 1  
 
Tweede schriftlezing  Handelingen 2 : 1 - 13 
 
Zingen Lied 686 : 2, 3 
 
Gesprek 
 
Orgelspel 
 
Toelichting bij de collecte 

 
Collectedoel:  

Boeren in Zuid-Afrika – Pinkstercollecte Kerk in Actie 
Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z000093 

 
 
Voorbeden en dankgebed 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zingen Slotlied 675 : 1, 2  
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Zending en zegen 
 
Amen 

Orgelspel 
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Lied 670 

 
Componist Wittenberg 1539, Dichter Martin Luther  „Komm, Gott Schöpfer, 
Heiliger Geist“, naar „Veni Creator Spiritus. 

 
2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 
 
3 Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
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Lied 695 

Componist Iikka Kuusisto, Dichter Pia Perkiö – `Kosketa minua, Henki` 

 
1.Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
2. Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
4. Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan. 

die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
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Lid 686 

 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 
  hij zalft ons met zijn vuur. 
  Hij is een bron van hoop 
  in alle dorst en duur. 
  Wie weet vanwaar Hij komt 
  wie wordt zijn licht gewaar? 

  Hij opent ons de mond 
  en schenkt ons aan elkaar. 
 

3 De geest die ons bewoont 
  verzucht en smeekt naar God 
  dat Hij ons in de Zoon 
  doet opstaan uit de dood. 
  Opdat ons leven nooit 
  in weer en wind bezwijkt, 

  kom Schepper Geest, voltooi 
  wat Gij begonnen zijt. 
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Lied 675 

 

Componist Giovanni Gastoldi -m`In Dir ist Freude`, Dichter Muus Jacobse 
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2 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! 

 


