
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PINKSTEREN  
23 mei 2021 

INTREDE 

Orgelspel: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667)  
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): 680: 1, 2 en 3 (door de zanggroep) 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:   God, U die ons hoop geeft; 
              in deze wereld vol hopeloosheid en wanhoop, bidden wij U: 
g:   vervul ons in het geloof geheel en al met vreugde en vrede, 
   zodat onze hoop overvloedig zal zijn 
   door de kracht van de heilige Geest.  
   Amen. 

Vervolg intochtslied: 680: 4 en 5 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U .. spreken wij  
           Heer, ontferm U – Christus, ontferm U – Heer, ontferm U.   

Glorialied 104: 1 en 8 (door de zanggroep) 
 



 

2 

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v. (…)  

Verhaal voor de kinderen en lied 683 

Het verhaal van de bloemen 
De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. 
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar. Rode Gloriosa en 
goudenregen lijken de boog in vuur en vlam te zetten. De duif is symbool van de 
Heilige Geest. Door de losse structuur van takken en bloemen lijkt het alsof er 
een windvlaag door de schikking waait.  
Bron: Kerk in actie ‘Feest van de Hoop’ bloemschikking voor Pinksteren. 

Bijbellezing Handelingen 2: 1-13 

Zanggroep zingt ‘Dit is de dag, dit is het uur’: 1, 2 en 4 (Jij, mijn adem 148) 
 (tekst Sytze de Vries – melodie Veni Creator Spiritus / lied 360) 

1. Dit is de dag, dit is het uur 
dat de liefde oplaait als een vuur 
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd. 
Dit is de dag door God beloofd! 

2. Dit is de dag dat welgeteld 
de oogst van Pasen allen geldt 
Gods eersteling is opgestaan 
en raakt ons met zijn zegen aan. 

4. Dit is het uur: de dag begint 
op vleugels van een nieuwe wind. 
De grenzen hebben afgedaan, 
nu zullen wij elkaar verstaan. 

Bijbellezing Handelingen 2: 14-24 

Zanggroep zingt ‘Dit is de dag, dit is het uur’: 7 en 8 

7. Een oude droom, een nieuw gezicht: 
een wereld die wordt opgericht 
en door een nieuwe wind geschoond 
tot vrijplaats waar de liefde woont. 
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8. Dit is de dag dat groot en klein 
bezield van Geest en leven zijn. 
De liefde wordt een lopend vuur. 
Dit is de dag, dit is het uur! 

Uitleg en verkondiging 

Zanggroep zingt lied 686 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie: Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin 

In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil 
enthousiaste groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun doel is de 
lokale jeugd een betere toekomst te bieden. Behalve regulier onderwijs biedt de 
school ook mogelijkheden om de talenten van de kinderen te ontwikkelen. Zo 
kunnen ze later in eigen onderhoud voorzien. Stichting BeninAmi wil hun droom 
met financiële steun uit Nederland mogelijk maken. 
Helpt u mee om te bouwen aan de toekomst van deze 
kinderen?  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. BeninAmi. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 1e collecte. 

2e collecte kerk: Zending: bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen 
mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap 
stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot 
bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. 
Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen 
een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Helpt u 
mee?  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. bijbellezen. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 2e collecte. 

De organist improviseert over een lied 

https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
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Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ zingt de zanggroep lied 681 
 ( vertaling: Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde) 

Stil gebed 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 426 (door de zanggroep, eenmaal in Engels en eenmaal in Nederlands) 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Nun danket alle Gott (Marche triomphale)  

van Siefrid Karg-Elert (1877-1933) 

Het verlaten van de kerk gebeurt per rij, van achteren naar voren. 
Ouderling en predikant verlaten als laatsten de kerk.  
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houd afstand van elkaar. 

In mandjes bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte geven.  

 

 

 Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
tienerdienst: 

lector: 
deurontvangst: 
collecte telling: 

lay out Orde van dienst: 
kopiëren orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluidstechniek: 

ds. Sieb Lanser 
Anita Winter 
Herma Hemminga 
Henk Trommel 
Geert Jaap Welsing en Saskia de Jong 
Marleen Jongeneel 
Gerrie Mulder en Anne-Mieke Steensma 
Rob de Jong 
Marleen Oostlander 
Ruud en Ank van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede en Thomas Dekhuijzen 

 


