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Muziek  

De klok luidt  

Welkom  

Drempelgebed lied 670:1   

 

Lied  Gegroet jij jij, die om liefde komt en licht, gegroet! 

Begroeting 

Kom Schepper Geest 

wees aanwezig 

met jouw vuur 

jouw adem 

jouw levensgeest 

 

Geest van God, 

om trouw te zijn  

aan heel uw schepping 

herschep ons, vernieuw ons 
neem ons mee op de vleugels van jouw liefde 
verwarm ons met jouw vuur  
en vervul ons met liefde en leven 
Amen       
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Lied  686: 1 en 3 

 

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.  

 

‘Beer is op vlinder’ https://vimeo.com/116094142 

 

Lied  ‘Ich sing dir mein Lied‘       
 https://www.youtube.com/watch?v=OWRBydaDFzk      

https://vimeo.com/116094142
https://www.youtube.com/watch?v=OWRBydaDFzk
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1. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

2.  Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

3.  Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

4.  Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

5.  Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22) 

 
Lied  ‘De Geest van God’ (koor Pepergasthuiskerk) 

De Geest van God, wie is de Geest? 
Hoe zullen wij die kennen? 
Zie, de vruchten van de Geest 
 
De eerste is de liefde, 
die glanzend elke dag doorstraalt 

en blijdschap begeleidt je, 
geluk dat je in vrede gaat, 
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en goedheid zal je deel zijn, 
dat sterkt je in je trouw, 

zachtmoedig en in eenvoud, 
wordt zelfbeheersing deel van jou. 

Lezen  Handelingen 2: 1 - 13 

Lied  687     

  

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. 
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Overweging 

Muziek 

Lied  ‘Samen worden woorden taal’ (koor Pepergasthuiskerk) 

  Samen worden woorden taal, 
geven mens en dingen naam, 
waardoor werelden ontstaan, 
geschenk dat ons bijeenbrengt. 

Taal geeft klanken doel en zin, 
richt de wereld voor ons in, 
taal, het scheppende begin, 
geschenk dat ons bijeenbrengt. 

Waar wij leren taal te zijn 
raken wij de eeuwigheid, 
God komt wonen in de tijd, 
geschenk dat ons bijeenbrengt                        

Collecte 

Gebeden   

  
 
 
 
 

afgesloten met ‘Onze Vader’ (Vocaal Theologen ensemble) 

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 ons onze schuldenaars vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
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Maar verlos ons van de boze 
Want van u is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid 
Amen 

 

Lied  ‘De kracht van uw liefde (Promises)  

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen . . . . 

 
Zegen Gezongen, lied 814      
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    Gesproken 
               

Dat de liefde van God  onze dagen vult 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 

Muziek 

 

Gebouw       Vieren      Inzet van mensen         Samenwerken        Communicatie        
           Aandacht en zorg voor wie er nu zijn               Bezinning en verdieping 
 

 

PINKSTEREN Kerk open van 11.30 - 13.30 uur  

 

De deuren gaan los, een route met een paar plekjes om te zitten: tussen 11.30 – 
13.30 uur wordt de kerk een open en veilig (!) terras. Elkaar zien. Een kaarsje 
branden. Een bruisend glaasje drinken. Momenten van inspiratie: hou vol, heb 
het leven lief! 
Je kunt een kleine veilige rondgang door de kerk maken en je laten verrassen 
door de taal van muziek, taal van woorden, taal van onze handen en de taal van 
beelden. Om zo met Pinksteren iets te ervaren van de geestkracht van 
Pinksteren. “Vrijheid spreekt vele talen” – wat fijn om elkaar met Pinksteren te 
zien en te horen. Vele vonkjes vormen samen een gemeente. Aanmelden is niet 
nodig, komen wel – welkom! 

 

 
In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij met beeld, hetzij via de kerkomroep. We zijn 
benieuwd naar uw ervaringen. Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw 
reacties kunt u doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. 
Matthijs Glastra).                         


