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Binnenkomst kerkenraad 
 

Het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan 
 

Welkom  
 

Moment van stil worden 
 

Pinksteren (tekst Jeroen van Merwijk) 
 

Het is het felle vuur dat brandt op barricaden 
Het is de vlam die aanzet tot beweging en verzet 
Soms intuïtief, dan weer met voorbedachten rade 
De toon die klinkt uit volle borst, maar ook in stil gebed 
 

Het is de vonk waaruit de Nachtwacht wordt geboren 
Die leidt tot dans en tot muziek en poëzie 
Die mensen stem geeft die hun tong hebben verloren 
Het is het vuur van hartstocht en van liefde en esprit 
 

Het woord dat klinkt als men het tij moet zien te keren 
Op een plek van wanhoop, onderdrukking of verdriet 
Of als het weer een tijd wordt om iets anders te proberen 
Het is zo hoop ik vurig soms te horen in mijn lied 
 

Intochtslied NLB 691 (op de melodie van NLB 302, God in den hoog’ alleen zij eer) 
 

1. De Geest van God waait als de wind  
op vleugels van de vrede,  
als adem die ons leven doet,  
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan,  
geweld en kwaad durft tegen gaan,  
een koele bries die zuivert. 

 

2. De Geest van God is als een vuur,  
als vlammen felbewogen,  
verterend wat aan onrecht leeft,  
een gloed vol mededogen.  
Een vonk van hoop in onze nacht,  
een wenkend licht dat op ons wacht,  
een warmte in hart en ogen. 

 
 
 
 



3. In stilte werkt de Geest van God,  
stuwt voort met zachte krachten,  
een wijze moeder die ons hoedt,  
een bron van goede machten.  
Zij geeft ons moed om door te gaan,  
doet mensen weer elkaar verstaan,  
omgeeft ons als een mantel. 

 

Bemoediging  
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  

die de verdrukte recht verschaft 
en de hongerige brood geeft. 

G: Amen 
 

Kyrië en gloria, waarbij het gesproken gebed wordt afgewisseld  
met het zingen van NLB 967: 1, 2-3, 4-5, 6-7 
 

1. Zonne der gerechtigheid,  
ga ons op in deze tijd,  
opdat al wat leeft de dag  
in uw kerk aanschouwen mag.  
Erbarm U, Heer.  

 

2. Wek de dode christenheid  
uit haar zelfverzekerdheid;  
zend uw stralen overal,  
dat de aarde U loven zal.  
Erbarm U, Heer.  

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,  
die geen mens ooit helen kan.  
Breng, o Herder, in Gods naam  
uw verstrooide kudde saam.  
Erbarm U, Heer.  

 

4. Open overal de poort,  
Heer, voor uw voortvarend woord,  
win elk volk met stille kracht  
voor uw rijk, verdrijf de nacht!  
Erbarm U, Heer.  

5. Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 

 

6. Laat ons zo Uw heerlijkheid 
zien in deze donk're tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 

7. Alle eer en macht en kracht  
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam  
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 

 

Gebed 
 
 
 
 
 
 



Lied met de kinderen (Evangelische Liedbundel 468) 
 

1. Sta eens even op als je Jezus liefhebt, 
 sta eens even op als je van Hem houdt. 
 Laat eens merken, laat eens merken, 
 dat je van hem houdt. 
 

2. Klap eens in je handen als je Jezus liefhebt, 
 klap eens in je handen als je van hem houdt. 
 Laat eens merken, laat eens merken, 
 dat je van Hem houdt. 
 

3.     Stamp eens met je voeten als je Jezus liefhebt, 
 stamp eens met je voeten als je van Hem houdt. 
 Laat eens merken, laat eens merken, 
 dat je van Hem houdt. 
 

4. Laat je toeter horen als je Jezus liefhebt, 
 laat je toeter horen als je van Hem houdt. 
 Laat eens merken, laat eens merken, 
 dat je van Hem houdt. 
 

De kinderen gaan naar de bernetsjinst 
 

Schriftlezing Rechters 7: 9-22 
 

Zingen NLB 215: 1, 2, 5, 6 en 7 
 

1.    Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
       die u Gods liefde doet verstaan 
       als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
       weer 't leven vindt, verstand en kracht. 
 

2   Rondom wie bidden dag aan dag 
     zijn wondren, die geen oog ooit zag, 
     een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
     een nieuwe kracht door 's Geestes doop. 

5.    Houd dan de hemel in het oog, 
       maar hef uw hart niet al te hoog; 
       op aarde hier, op aarde thans 
       ziet gij een bovenaardse glans. 
 

6.    De kalme gang, de kleine taak, 
       zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
       Onszelf verliezen in 't gebod 
       brengt daag'lijks nader ons tot God. 

7.    Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
       voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
       En dat ons leven ied're dag 
       als ons gebed U loven mag. 
 

Verkondiging 
 

Muzikale meditatie  
 

 
 
 
 
 
 



Zingen Psalm 149: 1 en 2 
 

1.    Halleluja! laat opgetogen 
       een nieuw gezang den Heer verhogen. 
       laat allen die Gods naam belijden 
       zich eensgezind verblijden. 
       Volk van God, loof Hem die u schiep; 
       Israël, dank Hem die u riep. 
       Trek, Sion, in een blijde stoet 
       uw Koning tegemoet. 
 

2.     Laat het een hoge feestdag wezen. 
        De naam des Heren wordt geprezen 
        met het aloude lied der vaad'ren. 
        De heil'ge reien naad'ren. 
        En zo danst in het morgenlicht 
        heel Gods volk voor zijn aangezicht 
        en slaat de harp en roert de trom 
        in 's Heren heiligdom. 

Gebeden, die we besluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen. 
 

Inzameling 
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor het diaconaat 
De 2e collecte is voor eredienst/kerkmuziek 
 

Slotlied ‘Samen in de Naam van Jezus’ (Opwekking 167) 
 

1. Samen in de naam van Jezus 
       heffen wij een loflied aan, 
       want de Geest spreekt alle talen 
        en doet ons elkaar verstaan. 
  Samen bidden, samen zoeken 
  naar het plan van onze Heer. 
  Samen zingen en getuigen, 
  samen leven tot Zijn eer. 
 

2. Heel de wereld moet het weten 
  dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 
  doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 
  omdat Hij erover waakt, 
  en de Geest doorbreekt de grenzen 
  die door mensen zijn gemaakt. 
 

Wegzending en zegen,  
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’ 
 
 


