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Voorganger:  Jan Peter Prenger 

Pianist:   Tanja Taale 

Lector:   Hans Dekker 



Pianospel 

Stilte 

Lied: Veni Sancte Spiritus 

Welkom 

 

Aansteken van de Paaskaars 

Pianospel 



Liturgisch Bloemschikking

 

Lied: Stef Bos-Met Hart en ziel 

 

  



Liedboek der Mensenkinderen – Een nieuw begin 

 

 

 



 

Lied: Kosketa minua Henki Virpi Vilponen 
 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 

Lezing Handelingen 2: 1-13 

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.’  



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.’ 

Overdenking 

 

Pianospel 

De Meiboom 

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 

Onze Vader in de hemel 
laat Uw naam geheiligd worden 
laat Uw koninkrijk komen 
en Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 
 



 

Bloemengroet 

 

Inzameling van de gaven (zie laatset pagina 

beschrijving collecte doel) 

Slotlied: 

Lied: An Irish Blessing - World Youth Choir 

May the road rise to meet you 

May the wind be always at your back 

May the sun shine warm upon your face 

The rains fall soft upon your fields 

 

And until we meet again, until we meet again 

May God hold you in the palm of his hand 

And until we meet again, until we meet again 

May God hold you in the palm of his hand 

 

May the sun make your days bright 

May the stars illuminate your nights 

May the flowers bloom along your path 

Your house stand firm against the storm 



 

And until we meet again, until we meet again 

May God hold you in the palm of his hand 

And until we meet again, until we meet again 

May God hold you in the palm of his hand 

Pianospel 

Geven via GIVT 
een nieuwe makkelijkere manier om mee te doen met de 

collecte, namelijk via je smartphone of tablet.  

Hiervoor is de Givt-app nodig 

Downloaden van de Givt app 

Klik HIER om de app te downloaden op je smartphone 

of om de app te starten als je hem hebt geïnstalleerd. 

Daarvoor kun je ook deze QR-code gebruiken. 

 

Samen Blijven Geven, ook een manier van 

verbondenheid 

kijk HIER de video hoe het werkt  

https://www.givtapp.net/download?code=NjFmN2VkMDE0ZTRjMDQyMGMwMmUuYzAwMDAwMDAwMDAx
https://vimeo.com/398825744


 

Collecte 

De eerste collecte is voor: Bake for Life. 

De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 

, opgericht in 1999,  

Bake for Life is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, met liefde 

voor het bakkersvak en hart voor de kansarmen in Afrika. 

Bake for Life geeft kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk en 

opleiding te ontsnappen uit de armoede. Met de kennis van het vak 

krijgen zij een kans op een mooie(re) toekomst! 

In Oeganda en Kenia zijn vijf bakkerijen gerealiseerd. Alle bakkerijen 

worden gerund door lokale mensen. 

De mensen die in deze bakkerijen werken zijn gehandicapt of wees, 

alleenstaande moeder of hebben door omstandigheden op jonge leeftijd 

school verlaten. 

Maar …….. door het Coronavirus dreigt een catastrofe! 

In Oeganda is een “lockdown” 

Mensen moeten binnen blijven.  

Geen werk, betekent geen inkomen en dus geen eten.  

Daarom wil de stichting proberen alle 200 werknemers te steunen door 

hun salaris gedeeltelijk door te betalen. 

Voor slechts € 12,50 kun je het weeksalaris van een Bake for Life 

werknemer sponsoren. 

En voor slechts € 50,00 kan na de Coronacrisis een bakkerij weer 

opgestart worden. 

Stort uw bijdrage op: 

Bake for Life NL66 RABO 0335 9152 99 

 


