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Orgelspel over “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”  
 
Welkom en mededelingen 
 
De Voorbereiding 
 
De gemeente gaat staan 
 
Zingen: 678: 1 t/m 4, 8 en 9 
 
Bemoediging 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Begroeting 
 
Drempelgebed 
 
De gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: 68: 7 
 
Gebed om ontferming 
 
Lofzang Liedboek 309A  
 
De Dienst van het Woord 
 
Als gezongen zondagsgebed zingt de PGW-band ‘Vervul, o Geest’ 
Vervul, o Geest vervul, 
doordring ons hier bijeen. 
Geef adem, geef ons stem. 
Breek door de muren heen. 
 
De eerste lezing Ezechiël 11: 17-20 
 
Zingen: 834  
 
Pinksterverhaal uit een Kinderbijbel  
 
  



De wind steekt op’ (Opwekking 766) 
 
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 kinderen gaan naar de nevendienst  
Nevendienstlied: Liedboek 683 
 
Preek 
 
Na de preek zingt de PGW-band ‘Stil’ (Liedboek 940)   
 
zingen met de PGW-band ‘Vlammen zijn er vele’(Liedboek 970)  
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst  
 
Gebeden (besloten met het Onze Vader) 
 
Collecte  
 
Wegzending en Zegen 
 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied: Liedboek 675 
 
Zegen, beantwoord met gezongen AMEN, AMEN, AMEN 
 
Orgelspel na de dienst: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667) J.S. Bach 
(1685-1750)  
 


