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Orde van dienst voor de cluster Pinsterdienst op 31 mei 2020 
 

 

Zang en muziek:  Clustermuziekgroep, Willem Jan Stuut, Richard Wildeman, Anna Windt   
Zang:    Beppie Munting, Fenko Zijlstra orgel: Koos Cijsouw   
Ouderling:  Gerda Potze  
Geluid en beeld: Jake Schimmel, Johannes Doorn     
Voorbereiding &  Lisette Lenting, Gerda Potze,  
en voorgangers: Jeltsje Elzinga, Tjalling Huisman     
 

Levensadem 
 

Voor de dienst vanaf ongeveer 9.45 tot 9.55 uur orgelmuziek,  
daarna Willem Jan Stuut solo:  
Welkom, Heilige Geest van God (Hemelhoog 241/ Opw 391) 
 
Refrein: 
Welkom, Heilige Geest van God, 
waai over ons. 
Maak onze harten rein. 
O, welkom, Heilige 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. 
Refrein 
 
Schenk Uw levensadem, Heer, 
want wij buigen voor U neer. 
Laat geen angst of trots bestaan 
en maak ons heilig in Uw naam. 
Refrein 
 
Stilte  
 
Welkom, door ouderling van dienst Gerda Potze 
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Intochtslied: Lied 681 – Veni sancte Spiritus, driemaal herhaald 
(begeleid door de clustermuziekgroep) 
 
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem ascende. 
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus. 
 
Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
Stil gebed, door Tjalling Huisman 
Laten we de stilte zoeken voor het Aangezicht van God 
 
Bemoediging en groet: 
Onze hulp in de Naam van de Eeuwige, de Ene 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft 
en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
In die Naam mag ik jullie groeten: 
Genade en vrede voor jullie van God, 
die als een vader, als een moeder ons omringt 
en van Jezus, die ons voorgaat 
in de levensadem van de Heilige Geest. 
Amen 
 
Gebed 
 
Uitleg bellenblazen, door Lisette Lenting 
 
Als het goed is, hebben de kinderen thuis allemaal een klein pakketje gekregen  
met leuke dingen erin voor Pinksteren!  
Een mooi Pinksterverhaal om te lezen en ook nog iets anders...  
Bellenblaas zat er nog in, of niet?  
Haal nu maar eens je bellenblaas tevoorschijn en houdt het stokje voor je...  
Wat gebeurt er nu? Niks hè?! 
Nee, er gebeurt niks met bellenblaas als je er niet je adem in blaast.  
Blaas nu eens voorzichtig in het stokje...  
Kijk, jij blaast nu leven in de bel!  
Net als de Heilige Geest, deze blaast leven in jou zodat je vreugde mag brengen  
aan iedereen die het ziet! 
 



3 

 

Zingen: Ben je groot of ben je klein, tweemaal gezongen 
- de eerste keer met gebaren, de tweede keer met bellenblaas - 
(begeleid door de clustermuziekgroep) 
 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: 
God houdt van jou. 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin 
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je al je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou, Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 
 
Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 – 10, gelezen door Gerda Potze 
 
1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij 
mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten 
omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 
lagen, die helemaal waren uitgedroogd.  
3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven 
komen?’  
Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’  
4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, 
luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga 
jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees 
op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven 
zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 
7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen.  
Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar 
elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en 
vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden 
ze nog niet.  
9Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en 
zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, 
en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’  
10Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem 
gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare 
menigte. 
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Zingen: Gezang 695: 1, 2 en 5, Heer raak mij aan met uw adem 
(begeleid door orgelmuziek, gezongen door Fenko en Beppie) 
 
1. Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
2. Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 23, gelezen door Lisette Lenting 
 
19Op 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!’ 20Na deze 
woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.  
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.  
21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’  
22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 
Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven 
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
 
Overdenking, deel 1 door Tjalling Huisman 
 
Zingen: Vrede zij u (EL 79 / Opw 58) 
(begeleid door orgelmuziek, gezongen door Beppie en Fenko) 
 
1. Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk mij de Vader zond, zend Ik ook u. (2x) 
 
2. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. (2x) 
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3. Ontvang mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. (2x) 
 
Overdenking, deel 2 door Jeltsje Elzinga 
 
lange intro van de muziekgroep en dan 
Zingen: Gezang 289, Heer het licht van uw liefde schittert   
(begeleid door de clustermuziekgroep) 
 
1. Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten, schittert; 
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
 
refrein: 
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; 
blaas Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 
2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
refrein: 
 
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
en de weerglans op ons gezicht zien,-  
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
refrein: 
 
Inzameling van de gaven, aangekondigd door Tjalling Huisman 
 
Help een stille coronaramp voorkomen: Corona: een ramp van ongekende 
omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal 
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besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel 
grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen 
geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. 
Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. 
Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen. 
U je kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona. Ook kunt u 
/ kun je iets overmaken naar de plaatselijke diaconie, doe dat dan onder 
vermelding van “coronaramp voorkomen”.  
 
Tijdens orgelspel heeft u de gelegenheid wat over te maken (ongeveer 2 
minuten) 
 
Dankgebed en voorbeden, door Jeltsje Elzinga 
 
Na de stilte bidden we samen: 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo 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 
 
Slotlied: Gezang 672: 1 en 2, Kom laat ons deze dag 
(begeleid door orgelmuziek, gezongen door Fenko en Beppie) 
 
1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 

http://kerkinactie.nl/corona
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Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
2. O Geest der eeuwigheid, 
Gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
Gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
Uitzending en zegen, door Tjalling Huisman 
De organist speelt: Amen 
 
Na de dienst speelt het clustercombo: God van licht 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
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U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
Refrein 
 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
Refrein 
 
Als voorbereidingsgroep wensen wij u een geïnspireerd Pinksteren! 
 


