
Pinksterdienst 31 mei 
 
Kort orgelspel 
 
- Mededelingen ouderling van dienst.  
 
- Gesproken tekst Hanna Lam 
 
ʼt Is feest vandaag, ʼt is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar:  
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
ʼt is feest vandaag, voor iedereen 
een nieuwe tijd begint!   
 
- (Luisterlied) Instrumentaal lied 672 NLB organist 
 
- Bemoediging en groet 
 
- Drempelgebed 
 
- Lied 672: 1 en 7 
 
Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
Wie ʼs 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. 
 
- Gebed om ontferming 
 
- Gloria lied 687: 1 en 2 



 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieen zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
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.  
 
- Moment voor de kinderen: de koffer van beppe 
 
- Gebed bij de opening van het Woord 
 
- Lezing Ezechiël 11: 17-20 NBV 
 
- (Luisterlied) Instrumentaal lied 686 organist 
 
- Lezing ‘Pinksteren naar Handelingen 2’ uit de Groeibijbel Piet van Midden 
 
- Lied 680: 1 en 4 
 
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht, 
verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
- Verkondiging 
 
- (Luisterlied) Lied 1005 
 
- Gedicht 
 
Oefening van hoop door Marinus van den Berg 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien. 



Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.  
 
- Gebeden 
 
- Collectemoment 
 
- Slotlied 415: 1 en 2 
 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede, 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht.  
 
- Zegen 
 
Kort orgelspel 
 


