
 
Liturgie en nieuws, zondag 31 mei 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Eerste Pinksterdag 
 
    

Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: n.v.t. 
Organist: n.v.t. Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: ZWO 

groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor het meditatief moment 

- Inleidende muziek: Teke Bijlsma improviseert over Psalm 150 
op het orgel van de Grote Kerk te Maassluis  
https://www.youtube.com/watch?v=eHjzVX-6a0U 
- Woord van welkom 
- Beginwoord en groet 
- Openingslied: Psalm 150 - samenzang met Choral Voices en 
de bezoekers van de Nederland Zingt avond in de Nieuwe Kerk 
in Groningen 
https://www.youtube.com/watch?v=kqGNliR2BlE 
- Woord van geloof: Johannes 14: 16  En Ik zal de Vader bidden 
en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in 
eeuwigheid. (Herziene Statenvertaling) 
 
- WelcomeSingers: Welkom Heilige Geest 
 
Refrein: Welkom, heil'ge Geest van God. 
Waai over ons, maak onze harten rein. 
O, welkom, heil'ge Geest van God. 
Waai over ons, maak onze harten rein. 
 
Zoals koren op het veld 
wordt bewogen door de wind, 
buigen wij ons voor uw kracht, 
opdat uw Geest het werk begint. 
O, welkom ... Refrein 
 
Schenk uw levensadem, Heer, 
want wij buigen voor U neer. 

 

Laat geen angst of trots bestaan, 
en maak ons heilig in uw Naam. 
O, welkom ... Refrein 
 
- Ingrid van de Wetering leest het gedicht  De Heilige Geest (J.W. 
Schulte Nordholt) 
  
De Heilige Geest dat is:  
door de holten van het gemis  
van het menselijk bestaan  
wakkert de wind weer aan  
uit het land van achter de horizon  
waar Adam spitte en Eva spon. 
  
De Heilige Geest begint  
met die gedreven wind,  
en dan ziet men licht en puur  
op de hoofden tongen van vuur ontstoken 
aan een onzichtbare zon  
die in het hart van God begon. 
  
De Heilige Geest is het licht  
dat een hemel op aarde sticht,  
vrede en liefde voor alle mensen  
boven bidden en boven wensen,  
en in hun hart de Schepper Zon  
waarmee de wereld begon. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eHjzVX-6a0U
https://www.youtube.com/watch?v=kqGNliR2BlE


- Lied 360 “Kom Schepper Geest , daal tot ons neer” 
https://www.youtube.com/watch?v=446A5X_AUb0 
- Woord van bemoediging: 2 Korintiërs 1: 3,4 
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 
ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij 
door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun 
ellende moed kunnen geven.  
 
- WelcomeSingers: “Laat de vlam weer branden” (Opwekking 
404) 
 
Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe 
dag. 
 
Tweeduizend jaar - en dag en nacht brandt deze vlam, verlicht 
ons land. 
Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt. 
 
Refrein:  Laat de vlam weer branden, als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt; dat is de kracht waarmee 
wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len op te vangen in uw naam.   
Refrein 
 
- Verhaal vanuit de kindernevendienst door Willemijn Doornbos 
- Kinderlied: “Een vlammetje hier, een vlammetje daar”. We 
horen Tess Hendriksen, June Kraai, Kristel van Maanen, Thijs 
van de Vliert en Zoë Zandsteeg. Bas van Maanen speelt op de 
gitaar en heeft het weer gemonteerd. 
 
Een vlammetje hier, een vlammetje daar,  
een heleboel vlammetjes bij elkaar. 
Zeg weet je het al? Vandaag is het feest.  
Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest! 
 
Een vlammetje hier, een vlammetje daar,  
we doen onze vlammetjes bij elkaar. 

Dan is het een vuur, dan is het een feest:  
wij danken de Heer voor de Heilige Geest! 
 
- Gebed 
- Lied 333 “Kom, Geest van God”. 
https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0 
- De Bijbel open: Handelingen 2: 1-13  
- Lied “De Wind steekt op” Opwekking 766) door Edith Geluk, 
Gerrie van Renselaar, Sieneke Kraai-Abma en Bas van Maanen 
 
Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede,  
zal de adem van Uw Geest ons met Zijn kracht bekleden.  
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons 
helemaal nieuw!  
 
De Wind steekt op, de Wind steekt op; waar Zij waait leeft uw 
kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!  
 
Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden,  
is de Kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden.  
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.  
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons 
helemaal nieuw!  
 
De Wind steekt op, de Wind steekt op; waar Zij waait leeft Uw 
kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
De Wind steekt op, de Wind steekt op; waar Zij waait leeft Uw 
kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God! 
 
- Thema: “De Heilige Geest is gekomen”  
- WelcomeSingers zingen: Samen in de naam van Jezus  
 
Samen in de naam van Jezus, 
heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen 

https://www.youtube.com/watch?v=446A5X_AUb0
https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0


en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
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. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is de Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
- Dankgebed en Onze Vader 
- Lied “Ik wens je liefde blijdschap vrede” van Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=GRN5AYXOByQ 
- Mededelingen 
- Slotlied: Lied 705: 1,2,4 “Ere zij aan God de Vader”, een 
opname tijdens de Nederland Zingt-avond in de Lolaankerk in 
Apeldoorn.  
https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g 
- Zegen 
- Uitleidende muziek: Variaties op “Ere zij aan God de Vader” 
door  Leo Ravensbergen op het orgel van de Maartenskerk te 
Tiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=i3jpYBGa4yQ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 
* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Mogelijk komt er nog voor Pinksteren beeld naast  
het geluid. Misschien kunnen we vanaf 5 juli zondags weer twee 
diensten houden met maximaal 100 kerkgangers. Tot nadere 
aankondiging is in juni is op zondagmorgen om 10:00 uur een 
meditatief moment te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.  
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich 
wenden tot de diakenen.   
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving  of via de 
Givt-collecteapp. U kunt  ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank. 
* De diaconie verzamelt ook nog op de zaterdagen in de maand 
juni van 10.00 tot 11.30 uur bij de kerk levensmiddelen voor de 
voedselbank. U kunt brengen: rijst en pasta producten, sauzen,  
groenteconserven, broodbeleg (houdbaar), houdbare soepen, 
droog of nat, koffie/koffiemelk ook zeep, shampoo, wasmiddel en 
tandpasta zijn welkom.  Mogen we weer op uw bijdrage rekenen? 
U kunt ook een gift aan de Voedselbank geven door een bedrag 
over te maken op de bankrekening van de Diaconie nr. 
NL30RABO0337557381, o.v.v. Voedselbank.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRN5AYXOByQ
https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g
https://www.youtube.com/watch?v=i3jpYBGa4yQ
http://www.kerkdienstgemist.nl/

