
Liturgie voor de viering op Eerste Pinksterdag 2021,  
Emmaüs, De Rietkampen,  Ede 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianist: Paula Vos 
Voorganger: Jan-Peter Prenger 
Lezingen: Jan-willem Donkers 
 
 



Muziek  
 
Welkom 
 
We ontsteken de Paaskaars – we gaan staan voor het Licht 
 
Drempelgebed 
 
V: Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 

A: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE, 

V: Wij bidden dat Uw Geest ons overkomt 

A: EN WIJ DE LIEFDE VOELEN 

V: dat uw liefde ons in vuur en vlam zet 

A: EN ONS MET BLIJDSCHAP OMRINGT. 

V: Dat de Geest van verbinding ons vervult.  

A: EN ONS DE WEG NAAR DE ANDER WIJST  

V: en dat wij ons durven toevertrouwen aan U en aan elkaar. 

A: AMEN. 

 
 
(iedereen mag weer gaan zitten) 
 
Lied 702 
 

 
 



 
 
702:2  

  

Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 

talen om te spreken 

van Gods levensteken. 

Woord dat klopt en vindt gehoor. 

 

 

702:3  

 

Geschenk uit de hemel, mensen van vuur, 

door de Geest bewogen 

met Gods rijk voor ogen. 

Kom, vervul ons, Geest, dit uur. 

 

Gebed vanwege de nood in de wereld: ver weg maar ook dichtbij. 
 
ZZZ 495 
 
 



 
 
 
2. Je dochters en je zonen,  
zij spreken namens Mij.  
En oude mensen dromen  
de toekomst naderbij.  
 
3. Gevluchten, rechtelozen,  
wie arm zijn, zonder werk,  
Mijn Geest zal hen bewonen,  
die mensen zonder stem.  
 
4. Begin dan een nieuw leven  
en leg je oude af,  
wat fout was is vergeven  
nu je de Geest ontvangt. 
 
 
tekst Marijke de Bruijne 
muziek Chris van Bruggen 
 
 



(Voor de zangers: 
 
https://kerkliedwiki.nl/Ik_stort_mijn_Geest_op_ieder) 
 
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.’ 
 
 
De schilderijen 
https://youtu.be/XMdhGBIREI8 
 
 
1 Korintiërs 12: 4-11 
 
    Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende 
taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is 
de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt 
door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door 
diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een 
groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om 

https://kerkliedwiki.nl/Ik_stort_mijn_Geest_op_ieder
https://youtu.be/XMdhGBIREI8


wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat 
niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat 
daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde 
Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 
 
 
ZZZ 743 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
melodie B 
De geur van Geest komt op de wind  
in geur van bloemen en vers fruit,  
en op de markt barst overvloed  
van pracht en kleur de kramen uit. 
 
Melodie B  
Uit de geluiden van de straat  
stijgt tintelende energie,  
al wat beweegt, gaat dansend rond  
als op onhoorbare muziek. 
 
Melodie A 
Zomaar midden in de stad 
gezien door oog van stilte, 
is daar een flits van God, de Geest, 
te midden van de drukte. 
 
 
tekst Marijke de Bruijne 
muziek Wiek Gispen 
 



 
Een overdenking 
 
Stilte  
 
People help the people – Birdy (gezongen door Paula) 
 
 
Vertaling:  
God weet wat er wordt verborgen in de zwakke en dronken harten. 
Ik denk dat je de meisjes kust en ze doet huilen. 
Die grimmige koninginnen van tegenspoed. 
God weet wat er wordt verborgen in die zwakke en diepliggende ogen. 
Een vurige menigte van stomme engelen, die liefde geven en niets terug 
krijgen. 
 
Mensen helpen mensen. 
En als je heimwee hebt, geef me je hand en ik zal hem vasthouden 
Mensen helpen mensen, niets zal je neerhalen 
Oh en had ik hersenen, oh en had ik hersenen. 
Ik zou zo koud zijn als een steen en zo rijk als een sukkel. 
Die alle goede harten afwendt 
 
God weet wat er wordt verborgen in de wereld van weinig belang. 
Achter de tranen, in de leugens. 
Een duizend langzaam stervende zonsondergangen. 
God weet wat er word verborgen in de zwakke en dronken harten. 
Ik denk dat de eenzaamheid komt aankloppen. 
Niemand hoeft alleen te zijn, Oh red me. 
 
Mensen helpen mensen. 
En als je heimwee hebt, geef me je hand en ik zal hem vasthouden 
Mensen helpen mensen, niets zal je neerhalen 
Oh en had ik hersenen, oh en had ik hersenen. 
Ik zou zo koud zijn als een steen en zo rijk als een sukkel. 
Die alle goede harten afwendt 
 
Mensen helpen mensen. 
En als je heimwee hebt, geef me je hand en ik zal hem vasthouden 
Mensen helpen mensen, niets zal je neerhalen 



Oh en had ik hersenen, oh en had ik hersenen. 
Ik zou zo koud zijn als een steen en zo rijk als een sukkel. 
Die alle goede harten afwendt 
 
Gebeden, afgesloten met het onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden 
laat uw rijk 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 van u is het koningschap, 
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid. Amen 
 
Bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: NLB 691 
 



 

 
 
 
 
691:2 

 

De Geest van God is als een vuur, 

als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 

een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, 

een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen. 

 

 



691:3 

 

In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 

 
Zegen 
 

Muziek 

 


