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VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 
 
Mededelingen 
 
Openingstekst Romeinen 15: 13 
“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met 
vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de 
Heilige Geest.” 
 
Groet en bemoediging - allen gaan staan 
v: God, de Eeuwige, zal met u zijn. 
a: Ook met u zij de Eeuwige. 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: Zijn trouw duurt eeuwig; 
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Drempelgebed  
v: Heilige God, 
 vervul ons met uw Geest 
a: en maak ons vertrouwd met uw woorden. 
v: Vervul onze huizen en onze harten 
a: en schenk ons uw kracht. 
v: Laat ons geloven, ook al zien we niet 
a: en laat ook ons door uw Geest opleven. 
 Amen. 
 
- allen gaan zitten 
 
Zang van Lied 8a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 

2. Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 



3. Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
 

4. Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 

5. Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 

  
Smeekgebed afgesloten met kyriezang van Lied 673: 1, 2 
 
1. Heilige liefdeskracht, 
bezoek mijn ziel die smacht, 
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. 
Kom Trooster, hartsvriendin, 
liefde die wondt en wint, 
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen. 
 
2. Oplaaiend vuur, verteer 
wat krom is of verkeerd, 
de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
Ga met uw licht ons voor, 
U trekt een lichtend spoor, 
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 
 
Lofzang uit Lied 682: 1, 2 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
baart stralend nieuw leven op ’t Pinksterfeest. 
In een onzeker en kwetsbaar bestaan 
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan: 
sta op en vat moed 
en weet het voorgoed 
dat goddelijke liefde de wereld begroet. 
 
 



2. Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
herschept, en wekt op wat als dood is geweest. 
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
wat ons is voorzegd: 
na bitter gevecht 
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 
 
Verhaal Eekhoorn en Konijn ontmoeten dominee Beer 
 
Zang van Lied 683: 1, 2, 3, 4 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. ’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. 
 
2. Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
4. De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
 

DE SCHRIFTEN 

 
Gebed van de zondag 
 

Schriftlezing uit Joël 2: 21-24 



Zang van Lied 670: 1, 3, 6 en 7 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

1. Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

6. Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

 
Schriftlezing uit Handelingen 2: 1-24 
 
Zang van Lied 678: 1, 3, 5 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
1. Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 
en dieren, wees gerust in bos en weide. 
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 
in dit seizoen. 
 
3. De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 
De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 
 
5. Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 
De oude mannen dromen onomwonden. 
De jongelingen zien een vergezicht 
van vrede en licht. 
 
Overweging met stemmen van hoop 

- Jeroen: Wassily Kandinsky — Landscape with Red Spots, 1913 
- Sophia met een lied waar ze hoop uit put 
- Frans 
- Jongeren met een sketch 
- Dick 



Zang van ‘Skye boat song’ 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
Refrein 
Spirit of God, unseen as the wind, 
gentle as is the dove: 
teach us the truth 
and help us believe, 
show us the Saviour's love. 
 
1. You spoke to us long, long ago, 
gave us the written word; 
we read it still, needing its truth, 
through it God's voice is heard. 
Refrein 
 
2. Without your help we’ll fail our Lord, 
we cannot live his way; 
we need your power, we need your strength, 
following Christ each day. 
Refrein 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Voorbeden 
acclamatie na ‘Zo bidden wij U tezamen’ - Lied 368g: 

 
 
Stil gebed - acclamatie - Onze Vader 
 
Collecte 
 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Pauluskerk, Rotterdam 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Pinksterzendingscollecte 
 



We kunnen onze giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 
RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de 
verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie mei’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk mei’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ’23 mei, Pinksterzending’. 
 

U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app 
kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van 
de afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen 
geven. 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant 
u de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 

  
Slotlied uit Lied 687: 1, 2, 3 
Het is niet toegestaan mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
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. 
 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 



3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Zegen (tekst uit Zuid-Afrika) - allen gaan staan 
 
v: De Heer onze God, Hij zegene jullie: 
 Hij laat jullie voeten dansen en geeft kracht aan jullie armen. 
 Hij vervult jullie harten met tederheid en jullie ogen met lach. 

De Heer onze God, 
Hij vult jullie oren met muziek en jullie neus met lekkere geuren; 
Hij vult jullie mond met gejuich en jullie ziel met blijdschap. 
Hij schenkt jullie steeds opnieuw de genade van de stilte 
en het vertrouwen op een mooie toekomst. 
De Heer onze God, 
Hij geeft ons allen de kracht om in onze wereld 
geloof, hoop en liefde een gezicht te geven. 
De Heer zegene ons: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Zang: Amen, amen, amen. 
 

 
 


