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VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
Kaarsen worden aangestoken

Lied: Kom tot ons, o heil’ge Geest

 

 

Stilte

Bemoediging en groet

Lied:  LB 695

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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Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij U’ zingen:

Glorialied en gebed: LB 675: 2 en 1

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!

1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

SCHRIFT

Lezingen Oude Testament

Genesis 1: 1-13
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er
was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste
dag. God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar
scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van
het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede
dag. God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land
verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde
hij zee. En God zag dat het goed was. God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.
De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten
droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De
derde dag.
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Genesis 2: 7
Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem
in de neus.

Lied: Kom, adem ons open

Evangelielezingen

Johannes 3: 8
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en
waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

Lied: Kom, adem ons open

Johannes 20: 19-22
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens
jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij
omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitge-
zonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest.

Lied: Kom, adem ons open

Epistellezing: Handelingen 2: 1-4
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Lied: LB 686

1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

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.



4

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.

Overdenking

Muziek

Lied: Een frisse wind die waaien gaat (melodie: LB 969)

1 Een frisse wind die waaien gaat
en alles wordt geraakt.
Zo werkt de Geest van onze God,
die ons geestdriftig maakt.

2 En heel de schepping wordt vernieuwd,
als op de eerste dag,
Toen God iets moois begonnen is,
ons mensen heeft bedacht.

3 Het zaadje van de paardenbloem
danst in de zachte wind,
het valt straks in de aarde en
gaat groeien als een kind.

4 Zo blaast de adem van de Geest
de mens nieuw leven in
en wie verdord of droog of dood
was, krijgt opnieuw weer zin.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader, LB 369b:

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 onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: LB 825: 3 en 5

3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Wegzending en zegen



WINDEKIND

hij leeft maar van de wind,
het blazen van de geest,
voedt zich met wat hij vindt,
vergeet wat is geweest
 
toch is het niet het lot
dat hem de richting wijst:
hij zingt een lied van God
op een heel nieuwe wijs
 
de ogen van het kind
bepalen waar hij gaat:
het suizen van de geest
dat elke taal verstaat
 
hij heeft geen eigen huis,
bescherming voor de nacht,
maar voelt zich kind aan huis
bij wie de vrede wacht
 
wie hier geen toekomst heeft,
die moet hem achterna,
ze zeggen dat hij leeft,
dat hij ons mensen maakt
 
het ruisen van de Geest
stuurt ons zijn richting in:
het leven wordt een feest
als in het pril begin
 
volg het blazen 
van de wind
volg windekind

Henk Jongerius
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