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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Woord van welkom 
*Zang Lied 834 
*Moment van stilte 
*Begroeting 
*Inleiding op de dienst 
*Gebed 

*Schriftlezing: 2 Korintiërs 1:21,22 
*Enkele woorden als uitleg 
*Zang: Lied 672:1 en 2 

*Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:4,5 
*Enkele woorden als uitleg 
*Zang: Lied 672:4 en 5 

*Schriftlezing: Efeziërs 1:13,14 
*Enkele woorden als uitleg 
*Zang: Lied 672:6 en 7 

*Schriftlezing: Romeinen 8:22,23 
*Overdenking 
*Zang: Hemelhoog 229/Opw’343 : Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
*Gebeden 
*Aandacht voor de collecten: 1e Kerk ;2e Onderhoudsfonds 
*Zang: Lied 675 (staande) 
*Zegen 
*Orgelspel 

Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten en felicitaties naar Marjan 
Munters. 
*Gez. Jeugddienst: zondagavond 30 mei om 19:00 uur in de Geref. Kerk. voorganger Ria 
Scheltens, Renswoude m.m.v. de Huisband.  Thema” Ik kan niet zonder jouw” 
*Kindernevendienst/kinderoppas 
De kinderen ontvangen voor de dienst van zondag een leuk DIY pakketje 
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PINKSTEREN 2021  

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws Zondag 23 mei 2021 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Thema: De Heilige Geest inspireert tot geloofsvertrouwen 
Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens 
Organist : Margret Spelt 
Muzikale medewerking: WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 

Sieneke & Bas 
Kindermoment: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst : Nora 
Bloemendienst : A. de Boer 
Ouderling van dienst : Ruud Coers  
Diaken van dienst : Bram Munters 

 

Avonddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds. G.J.M. Baalbergen, Bennekom 
Organist : Johan Hulshof 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Voor de dienst WelcomeSingers: LB 680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods 
*Woord van welkom 
*WelcomeSingers LB 681 Veni sancte Spiritus 

“Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde” 
*Beginwoord en groet 
*Klein Gloria, gespeeld door de organiste 
*Blessing film voor Nederland: ( opname) 
*Gebed 
*Opwekking 833 Kom verras ons - (door Sieneke en Bas) 
*Woord van geloof: Galaten 5: 16, 22,23 

16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.  

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

*Samen in de naam van Jezus (Opw. 167) (opname) 
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. 
 
3  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! 

*Kindermoment : Voorgelezen door Wieteke Keijzer 
“De Heilige Geest komt”: Handelingen 2 : 1-12 
met o.a. Kinderlied: Vlammetjes (via een filmpje) 

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! 

*WelcomeSingers zingen: LB 683 't Is feest vandaag 
*De Bijbel open: Handelingen 2: 1-4 De komst van de heilige Geest 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest  aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk 
er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 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. 

*Zang: Lied 675 Geest van hierboven  (opname) 
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*De Bijbel open: Handelingen 2: 5-13 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 
omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze 
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, 
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit 
Pontus en Asia,  10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta 
en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote 
daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft 
dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’  

* O Geest, o heilig vuur (door WelcomeSingers) 
(op melodie van ‘Gelukkig is het land’; door Jaap Zijlstra) 

1 O Geest, o heilig vuur 
dat uit de hemel viel,... 
een stormvlaag door het hart, 
een branding in de ziel, 
breek uit in nieuwe gloed 
en steek de tongen aan, 
een lofstem eensgezind, 
een lied niet te weerstaan. 
 
2 Getroost te zijn, verrukt 
van lichtval en van wind, 
geliefd te zijn en puur, 
verwonderd als een kind; 

hoe hartverwarmend is 
de lofzang in uw huis, 
o God, o goede Geest, 
uw liefde brengt ons thuis. 
 
3 Er klinkt een erewoord, 
een klaar getuigenis, 
Gij schept een nieuwe eeuw, 
een rijk dat vrede is; 
hoezeer zal alle haat 
geveld zijn en verdaan, 
de liefde zegeviert, 
o Geestdrift, vuur ons aan. 

*Preek: De Heilige Geest inspireert tot geloofsvertrouwen 
*Orgelimprovisatie 
*WelcomeSingers  LB 682 Dit is het wonder 
*Gebeden met gez. Onze Vader 
*Lied “Ik wens je liefde blijdschap vrede” van Elly en Rikkert (opname) 
*Collecten: 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Zegenlied (staande opname)  
1 De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
2 Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 

te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
3 Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

*Zegen;  met gesproken ‘amen’ 
*Orgelspel  


