
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM, 
DE WINGERD 

PINKSTERVIERING 5 JUNI 2022 
 

“EEN HERSCHEPPENDE GEEST. 
WAT EEN VERADEMING!” 

 



 

 

Aan deze viering wordt meegewerkt door: 
 
 
 

De Cantorij 
o.l.v. Teun van der Steeg 

 
 

instrumentaal: 
Teun van der Steeg – orgel/vleugel 

Elske Middeljans – cello 
Emma Bosch – cello 

Leah van Gorselen – viool 
 
 

‘lezers’: 
Margreet van den Berg, 

Ineke Reinders, 
Ab van de Vliert 

 
Voorganger: ds. Dirk Engelage 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
Oefenen liederen, met de cantorij 
 
Welkom (door de ouderling van dienst)  
 
Aansteken van de kaarsen  
 

We gaan staan. 
 
We zingen, samen met de cantorij: 
‘Wij vieren vandaag het feest’ 
 
Wij vieren vandaag het feest 
van het verschijnen van de Geest 
in vuur en wind, in tongen en talen. 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
In een wereld vol verwarring klinkt deze belofte: 
v. Onze hulp in de naam van de Heer 
g. die hemel-en-aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft in eeuwigheid 
g. en die niet loslaat wat Zijn hand begon! 
 
v. Genade met u en vrede 
     van God onze Vader, 
      door Jezus Messias onze Heer, 

in de kracht van de Heilige Geest 
g. Amen.
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‘Om mee te beginnen’ – een gebed 
 
We zingen lied 791: 1, 2, 4, 6 
 
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
–daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 
 

We gaan zitten. 
 
 
‘Roepen uit de diepte’ – een gebed
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‘Er boven uit’ we zingen lied 654: 1, 4, 6 
 
Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 
God zelf heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 
Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

In het midden van de gemeente 
 
 ‘Om openheid …’ – een gebed
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Aansluitend, samen met de cantorij, lied 680: 1, 4, 5 
 
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. 
 
O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
We lezen Genesis 1: 1-5 
 
De cantorij zingt: ‘Kom Heilige Geest’ 
 
Kom tot ons o heil’ge Geest, 
in ons ontsteekt Gij ‘t vuur van uw liefde 
 
We lezen Handelingen 2:1-6, 12-13 
 
De cantorij zingt: ‘Kom Heilige Geest’ 
 
om tot ons o heil’ge Geest, 
in ons ontsteekt Gij ‘t vuur van uw liefde 
 
We lezen Lucas 6: 27-35
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We zingen lied 326: 1, 2, 3, 6 
 

Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 
 
Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. 
Het vindt gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
Dit woord blijft leven in een lied.  
Waar mensen zingen sterft het niet, 
 als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
 
O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 
 
 
Overweging: “EEN (HER)SCHEPPENDE GEEST”
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Refrein 

Refrein Refrein 

Refrein 

 
Lied 1002, gesproken en gezongen 
 

Wie gaat voorop, wil herder zijn, 
speurend naar water, plekken groen? 
De wolven huilen in het bos, 
wie vindt een weg om recht te doen? 
Wie vrede zoekt moet vechten in 
de loden schoenen van de angst. 
Maar kreupel en verminkt geraakt, 
weten wij: toekomst duurt het langst. 

Een volk op weg gezet 
om vrede tegemoet te gaan: 
de toekomst die is aangezegd, 
moet doorverteld, verstaan, gedaan. 
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? 
Wij gaan. 

 

Wie kent de armen langs de weg: 
gepakt, gebruikt, weer weggegooid? 
Ziet iemand nog de blindeman, 
de stomme en de mankepoot? 
Zien zij elkaar? Zij staan al op 
helpen elkaar weer op de been. 
Wij reisgenoten in de stoet 
horen van hen waarom, waarheen. 
 

De koningen van man en macht 
zijn van hun schone schijn ontdaan, 
nemen het voor de zwakken op, 
lopen aandachtig achteraan. 
Zij hebben eens het woord gehoord: 
‘Wie groot wil zijn moet dienaar zijn’, 
en elkaar dragend weten wij: 
dat woord zal ons ten leven zijn. 
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Refrein 

Wat wordt gezongen onderweg? 
Een levenslied tegen de dood: 
‘Hij heeft de groten neergehaald 
en kleine mensen maakt Hij groot’. 
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, 
zingen elkaar de toekomst in. 
Wij struikelen en staan weer op: 
iedere dag een nieuw begin. 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 

Mededelingen (door dienstdoende ouderling) 
Aankondiging van de Collectes 
Inzameling van onze gaven / gebeden 
 
Ondertussen zingt de cantorij: Come, Holy Ghost 
Come, Holy Ghost, our souls inspire 
and lighten with celestial fire; 
thou the anointing Spirit art, 
who dost thy sevenfold gifts impart. 
 

Thy blessed unction from above 
is comfort, life, and fire of love; 
enable with perpetual light 
the dullness of our mortal sight. 
 

Teach us to know the Father, Son, 
and thee, of both, to be but one; 
that through the ages all along 
this may be our endless song: 
 

Praise to thine eternal merit, 
Father, Son and Holy Spirit. 
Amen.
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‘Geest in actie ...’ – gebeden 
 
 
Dankgebed / voorbeden / stil gebed / Onze Vader 
 
Onze Vader die in de Hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome 
Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
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. 
 
Op weg 
 

We gaan staan. 
 

We zingen lied 416: 1 t/m 4 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zending en zegen: 
 
Gaan we dan, op weg, aarzelend, struikelend soms, 
maar elkaar vast houdend en weer ophelpend, 
gaan we dan op weg, 
met open ogen, oren, harten en handen, 
een nieuwe toekomst tegemoet, 
getekend door verbondenheid en vrede. 
Gaan we dan op weg, als bezielde mensen, vol hoop, 
omdat we niet alleen gaan! 
Want God gaat met ons mee en voor ons uit! 
Ga met God, en Hij zál met je zijn. 
 
De liefde van God onze Vader, 
de genade van Jezus Messias onze Heer, 
en de kracht en verbondenheid van de Heilige Geest 
is en blijft met ons tot in Gods lichte eeuwigheid! 
Allen: Amen (gezongen) 
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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. 
 

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. 

 
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. 
 

 

 (lied 686) 
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