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Voorgangers: ds. Henk Jan Damstra en ds. Martje Veenstra-Oving 
Met medewerking van: 
Organist: Roelof van den Berg 
Trompettist: Maaik Meiberg  
Muzikale zangondersteuning: Carien en Louise Duursema, Jos 
Rigterink, Wouter en Christel Bakker 
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VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst zingen:  
Lied 675: 1 en 2, Geest van hierboven 
Lied 672: 1, 6 en 7, Komt laat onze dag 
Lied 288: Goedemorgen welkom allemaal door, Wouter en Christel  
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Zingen openingslied: Lied 683: 1, 2, 3 en 4  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
V: Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: Die zijn Geest aan ons gegeven heeft  
A: DIE ONS LAAT GAAN OP DE ADEM VAN ZIJN GEEST 
V:  Liefde en goedheid van God die ons draagt 
 Zijn Zoon die bevrijdt 
 En de Geest die ons kracht geeft.  
A:  AMEN (je mag gaan zitten)  
 
Symbolisch bloemstuk en gedicht 
 
Kyriegebed, na de woorden ‘zo zingen wij biddend’: Lied 368g 
 
Zingen glorialied: lied 697, voorzang Carien en Louise, refrein allen  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Inleiding op de lezing door verhaal/gesprek met de kinderen 
 
Zingen kinderlied: Ik moet weggaan  
 
Bijbellezing: Handelingen 2  
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Zingen (tekst S. de Vries op melodie lied 680: Kom, Heilige Geest, Gij 
vogel Gods) 
Dit is de dag, dit is het uur 
dat liefde oplaait als een vuur 
en mensen aansteekt, hoofd 
voor hoofd. 
Dit is de dag, door God beloofd! 
 

Dit is het vuur dat wij verstaan:  
God vuurt ons met zijn Adem aan. 
Wat hem beweegt sinds het begin 
blaast ons bestaan nieuw leven in. 
 

Dit is de dag dat groot en klein 
bezield van geest en leven zijn. 
De liefde wordt een lopend vuur 
dit is de dag, dit is het uur!  

 
Korte overweging 
 
Zingen: Lied 695: 1 en 3 door Jos, 2, 4 en 5 allen 
 
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 
 
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen slotlied (tekst A.F. Troost, melodie Jezus zal heersen waar de 
zon) 
In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het pinksterfeest, 
ten leven op ons uitgestort 
hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 

Wie door dit vuur wordt 
aangeraakt 
en uit het ongeloof ontwaakt, 
beleeft God lof! een ommekeer, 
de dag van de verrezen Heer. 
 

De aarde is ons toevertrouwd 
God strooit ons uit als zoutend zout, 
als licht dat in het duister straalt 
en metterdaad zijn woord vertaalt. 
 

Zo waait de wind, zo blaast de 
Geest, 
zo laait het vuur van pinksterfeest, 
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd 
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 

Zegen  


