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welkom aan de luisteraars 
 
Muziek om te beginnen: 
uit de Pfingstkantate van J.S. Bach (1685-1750):  
 
 Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing, scherze,  
 dein Jesus ist da! 
 Weg Jammer, weg Klagen, ich will euch nur sagen:  
 mein Jesus ist nah! 

 
 

v. onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. Genade en vrede voor u, 
 van God onze Vader, van Christus de Heer,  
 en van de Heilige Geest die ons verbindt over alle grenzen! 
a.  AMEN 

 
 
 

Op Pinksteren herinneren we ons dankbaar dat onze kerkruimte ooit 
gewijd was aan de Heilige Geest (de Heilige Geest-kapel).  
Al sinds 1300 hebben mensen hier gerouwd en gefeest,  
gezongen en gebeden en nagedacht over hun leven.  
 
Het doet ons pijn dat we dit jaar niet iedereen in de kerk welkom 
kunnen heten. Slechts een klein groepje is ter plekke om de viering 
te verzorgen - maar we zijn met velen verbonden via internet. Want 
of je nou in de kerk bent of thuis: we vieren Christus aanwezigheid en 
de vele vruchten van zijn Geest die we om ons heen zien: liefde, 
vreugde, geduld, moed, wijsheid.  
 
Het rode kleed waarop die vruchten te zien zijn ligt op tafel. Met die 
vruchten sluiten we ook aan bij de synagoge die op de 50e dag na 
Pasen met de oogst viert, Sjavoeot/Wekenfeest.  
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Laat lichten Heer, uw aangezicht!  

Doe ons vandaag uw goedheid proeven.  

Op uw gezag wijkt weer de nacht voor 't morgen licht: 

uw trouw, het huis waarin wij toeven. 

 

Geen mens doorziet het hart der zon  

zonder zijn ogen te verblinden. 

Wij zien U niet. Maar alle licht kent U als bron.  

Gij ziet ons tasten. Laat U vinden! 

 

 

gebed en aansteken Paaskaars 

 

 

Komt Gij tot ons stormenderhand? 

Wilt Gij dat wij ons overgeven?  

Wij wachten U in 't suizen van een koele wind,  

die 't land beademt met nieuw leven. 

 

Gij zijt zo ver, zo ongekend; 

alle verstand gaat Gij te boven. 

Maar 't mensenhart dat naar U zoekt kiest Gij als tent. 

Dat wij U op uw woord geloven!  

 

     Uit: Zingend Geloven, 5,2 

     tekst Sytze de vries, melodie C.Ph.E. Bach  
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Lezing van het Pinksterverhaal uit de Handelingen der Apostelen 
hoofdstuk 1 en 2 
 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid  
als van een hevige windvlaag,  
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  
Er verschenen aan hen een soort vlammen,  
die zich als vuurtongen verspreidden  
en zich op ieder van hen neerzetten,  
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.  
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,  
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.  
Toen 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.  
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden:  
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?  
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië,  
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië,  
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,  
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,  
Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië –  
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’  
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Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, 
dat wij Christus kennen voor altijd. 
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe, 
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen. Kyrieleis. 
 
Geef, heilige liefde, uw overvloed, 
doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 
dat wij een van zinnen elkaar beminnen, 
alle twist en tweedracht overwinnen. Kyrieleis. 
 

 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  
Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, 
verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 
‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem,  
luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.  
Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt;  
het is immers pas het derde uur na zonsopgang.  
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 
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“Aan het einde der tijden, zegt God, 
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 
 
Israëlieten, luister naar wat ik u zeg:  
Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden,  
hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen  
die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 
Deze Jezus hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.  
God heeft hem echter tot leven gewekt  
en de last van de dood van hem afgenomen,  
want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.  
Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand,  
en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. 
Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen,  
en dat is wat u ziet en hoort.’  
 
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen;  
op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer  3000.  
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,  
vormden met elkaar een gemeenschap,  
braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
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liedboek 686  
 

 
 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
 
verkondiging 
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muziek J.S. Bach: Lass freudiger Geist  
 

Lass freudiger Geist voll vertrauen 
in Noth auf deine Hülf uns schauen 
lehr uns wenn wir zum Vater treten 
mit ganzer Zuversicht uns beten! 
Mach uns durch deine Kraft bereit 
zum sterben und zur Ewigkeit. 
Das wir als deine Streiter ringen 
zu dir durch Tod und Leben ringen. Halleluja! 

 
gebeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
lied  
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In 't lichaam van de Heer  
tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht  
als kind'ren nieuw geboren.  
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats  
een levend lidmaat zij.  
 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door  
het wonder van Gods naam. 
 

zending en zegen 
 

 
 
 
collecte  
de opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen "vakantiegeld delen" – om 
ook dit jaar gezinnen die geen geld hebben om een dagje erop uit te 
gaan te laten delen in jouw vakantiegeld (als je dat krijgt, of als je 
gewoon wat kunt missen) en de Amersfoortse Zwaan.  
 
Wie thuis wil bijdragen: NL13INGB0000542598 t.n.v.  Amersfoortse 
Zwaan o.v.v. Pinkstercollecte 
 
Muziek tot slot: Shalom aleichem – vrede met jullie, Joodse klezmer  
 
en als toegift het Pinksterlied Geest van hierboven (675)  in een 
jazzvariant.  
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voorganger:    Diederiek van Loo  
orgel:     Henk Veldman       

zangers:     Maria den Hertog en Paula Bär-Giese 
 

 
 
 
Voor alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl    
 
Wil je  later nog reageren op deze dienst? Dat kan persoonlijk via 
Diederiek van Loo: 06 40700966 / dvanloo1000@gmail.com  
of door een bericht te posten op onze facebookpagina 
 
Op de hoogte blijven van de activiteiten van de Zwaan?  
Stuur een mail naar amersfoortsezwaan@gmail.com en je ontvangt 
elke maand het nieuwe programma! 
 
 


