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Het luiden van de klok 
 
Muziek om te beginnen:  Sonate g-moll - deel 1: Adagio 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  
 

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. God zij geprezen met ontzag 
a. HIJ DRAAGT ONS LEVEN DAG AAN DAG. 
v. Hij droeg ons door de diepte heen, 
 bij Hem de weg van bevrijding  
a. ZIJN NAAM ONZE VREDE. 
 
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,  
geluisterd en gebeden en nagedacht over hun leven.  
 
Het doet ons pijn dat we op deze feestelijke dag niet met elkaar 
mogen zingen en dat we maar een beperkt aantal mensen in de kerk 
welkom kunnen heten. Maar er klinkt instrumentale Pinkstermuziek 
uit verschillende eeuwen en we weten ons digitaal verbonden met 
vele anderen. 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.  
 
Mis je iemand? Is er iemand die je in het bijzonder kracht en troost 
toewenst? Steek een kaarsje op! Licht van Christus voor wie moe en 
verdrietig zijn.  
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Muziek  Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
   Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 
 
Lezing uit de Openbaringen aan Johannes,  
hoofdstuk 22: 12-17  
 
Ik kom spoedig,  
en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.  
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste,  
het begin en het einde.’ 
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen:  
zij kunnen over de levensboom beschikken  
en zullen de stad door de poorten binnengaan.  
Buiten is de plaats voor de honden  
die zich bezighouden met toverij en ontucht,  
met moord en afgodendienst,  
voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd  
om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. 
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Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ 
Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’  
Laat wie dorst heeft komen;  
laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 
 
 
Veni Sancte Spiritus  
(de aloude Pinkstersequens, vertolkt door orgel en hobo) 
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Lezing van het evangelie van Pinksteren:  
Johannes 14: 25-27  
 
Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.  
Later zal de pleitbezorger,  
de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, 
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen 
wat ik tegen jullie gezegd heb. 
Ik laat jullie vrede na;  
mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.  
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  
Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga 
en bij jullie terug zal komen? 
 
v. Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven 
a. WIJ LOVEN EN WIJ DANKEN U! 
 
'Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist'  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) (BWV 631) 
 

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, 
Besuch das Herz der Menschen dein, 
Mit Gnaden sie füll, wie du weißt, 
Dass's dein Geschöpf vorhin sein. 

 
tekst: Martin Luther, naar een 9e eeuwse hymne 

 
verkondiging 
 
Muziek  Sonate g-moll, Carl Philipp Emanuel Bach  - deel 2: Allegro 
 
 

VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 

Collecte bij de uitgang / thuis: voor de actie 'Vakantiegeld delen' 
en de kosten van deze vieringen. 
 
voorbeden, telkens beantwoord met: 
a. HEER VERHOOR ONS! 
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dankgebed aan tafel 
besloten met een gezamenlijk gebeden 
  

Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome.  
Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op 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 het kwade. 
 Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid,  
 in eeuwigheid. Amen. 
  
Vredegroet 
We wensen elkaar vrede toe met een buiging, een knik, een glimlach 
of – voor wie geen afstand hoeven te houden – een omhelzing. 
 
nodiging  

Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom om naar 
voren te komen. Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit 
de hemel’ of ‘lichaam van Christus’, de bekertjes wijn met de woorden: 'zo 
wil de Heer bij u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof 
aanvaarden door ‘amen’ te antwoorden. Als u geen alcohol gebruikt, 
geef het aan, er zijn ook bekertjes met druivensap.  

 
muziek   Troparion (Christos anesti) 
   Althea Talbot-Howard (b. 1966) 
 

 Christus is verrezen uit de dood, 
 door de dood te doden 
 en leven te geven aan hen in de tombes. 
 
 God verrijst – zijn vijanden verstuiven, 
 voor zijn aanblik vlieden zijn haters. 
 Zoals rook verwaait op de wind, 
 zoals was wegsmelt voor het vuur. 
  

 Zie, deze dag schept de Heer, 
 laat ons hem vieren met vreugde. 

 
(Psalmen 68 en 118, de psalmen van Pasen en Pinksteren) 
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slotgebed  
 
v. Dat in ons huis mag zijn  
 de Geest van liefde en vriendschap! 
g. DAT IN ONS HUIS MAG ZIJN  
 DE GEEST VAN GEDULD EN HOOP! 
v. Dat in ons huis mag zijn 
 de Geest van moed en kracht! 
g. DAT IN ONS HUIS MAG ZIJN  
 DE GEEST VAN WARME AANDACHT 
v. Dat in ons huis mag zijn  
 de Geest die heelt en beschermt 
g. DAT IN ONS HUIS MAG ZIJN DE GEEST  
 DIE INSPIREERT EN AANVUURT 
v. Dat in ons huis mag zijn de Geest die leven doet! 
 
v. zegen  a.     AMEN           

         
We gaan zitten om te luisteren naar de muziek ten besluit:  

Sonate g-moll, Carl Philipp Emanuel Bach 
- deel 3: Vivace (Thema con varizione) 
 

+ 

 
voorganger:    Diederiek van Loo  
orgel:     Cees-Willem van Vliet      

hobo:     Theo-Hans Kuijvenhoven 
 
 
Voor alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl    
 

collecte: scan de code  
of maak uw gift over via  
NL13INGB0000542598 t.n.v.  
Amersfoortse Zwaan  
o.v.v. collecte Pinksteren 2021 
 


