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Thema van de dienst:  
 

PINKSTEREN….. de Geest waait waarheen 

zij wil!  
 

 

 

 

Voorganger : Tia Braam 

Muzikale begeleiding : - 

 

Liturgie 
2022 



 

 

blz. 2 

Welkom door de parkmanager 

 

Begroeting door de voorganger 

 

Lied: 672: 1, 2 en 7  Kom laat ons deze dag (-2) (Gez. 242) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IBrimWDmwY


 

 

blz. 3 

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. 

 

7. Wie ’s Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 

 

Gebed  

 

Lied: 305: 1, 2 en 3  Alle eer en alle glorie  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljdkhb6wnCw


 

 

blz. 4 

 
 

2. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Kinderlied: 683: 1, 2, 3 en 4  ’t Is feest vandaag  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ7rNkmCajw


 

 

blz. 5 

 
 

2. Wij weten het nu zonneklaar: 

al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;  

wij zijn niet meer alleen. 

 

3. Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond,  

voor ieder te verstaan. 

 

4. De wonderen zijn om ons heen  

ze waaien op de wind. 

't is feest vandaag, voor iedereen:  

een nieuwe tijd begint! 

 

Bijbellezing: Handelingen 2: 1 t/m 13 

 

Lied: 675: 1 en 2  Geest van hierboven  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0


 

 

blz. 6 

 
 

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 



 

 

blz. 7 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Overdenking 

 

Lied: 360:1, 2, 3, 4, 5 en 6  Kom Schepper Geest, daal tot 

ons neer  (Gez. 237)  

 

 
 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

 

4. Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

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


 

 

blz. 8 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 

5. Verlos ons als de vijand woedt, 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 

 

6. Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest, van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

Dank en voorbeden 

 

Collecte: Gijsje Eigenwijsje 

 

Slotlied: 834: 1, 2 en 3  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  

(Gez. 437) 

 

 
 

 

 

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


 

 

blz. 9 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Slotwoord en zegen 

 

De dienst volgende week wordt voorgegaan door: Ronald 

Kloens. 

 

U bent welkom en van harte uitgenodigd. 

 

Na de dienst is er koffie, thee of limonade. 

  



 

 

blz. 10 

 

 

Collectedoel: Gijsje Eigenwijsje 

 

Stichting Gijsje Eigenwijsje is door de negenjarige Gijs Bae-

ten opgericht in de laatste fase van zijn leven. Met als doel: 

gezinnen van ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen een 

gratis weekje weg aanbieden. Hij gunde hen, net zoals hij 

had ervaren, een warm rustpunt in een heftige periode. 

Na het bericht over de levensbedreigende ziekte van Gijs 

stond de wereld van het gezin op zijn kop. Vader, moeder, 

Gijs en 10-jarige broer Bart belandden in een rollercoaster 

van emoties. Voor Gijs werd gelukkig veel georganiseerd, 

waardoor hij soms het ziek zijn helemaal kon vergeten en 

gewoon kind kon zijn. 

Omdat Gijs dit andere kinderen ook zo gunde, had hij de 

droom om terminaal zieke kinderen een ‘warm nest’ te ge-

ven. Even samenzijn, weg van de ellende, genieten van el-

kaar, zoals hij het zelf ook had ervaren. Hij wilde dat an-

dere kinderen ook die warmte van familie en vrienden, dat 

beetje geluk, konden hebben. Er moest een huisje komen 

waar de gezinnen met het zieke kind naartoe konden. 

 

VOOR WIE 

De stichting is er voor kinderen met een levensbedreigende 

ziekte, in beginsel met een levensverwachting van minder 

dan 12 maanden in de leeftijdscategorie 1 – 16 jaar.  

Onderscheid naar ziektevorm wordt niet gemaakt. De stich-

ting biedt het gezin een gratis verblijf in haar eigen, volle-

dig ingericht en op een ziek kind afgestemd, vakantiehuis. 

 

bankrekeningnummer NL13RABO032.59.58.815 ten name 

van Stichting Gijsje Eigenwijsje. Graag o.v.v. uw e-mail-

adres 

 


