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Orgelspel   
Klokluiden  
Muziek: koraal uit BWV59: "Komm heiliger Geist" 
   
mededelingen en voorbereiding 

(staan) 
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V: In de naam van de Vader en de Zoon  
     en de Heilige Geest 
A: Amen 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
A: en laat ons weer in vrede leven. 
V: Amen. 

      
     Ingangspsalm 68 

V: God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen 
Zijn haters vluchten als Hij verschijnt 

   A: Geprezen zij de Heer, dag aan dag, 

    deze God draagt ons en redt ons,  

 
   V: onze God is een reddende God, 

    Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood. 

A: Eer zij de Vader en de Zoon en de heilige  
  Geest, zoals het was in het begin  

nu en immer en van eeuwigheid tot in 
eeuwigheid! Amen.  

  
      Kyrie  

   V:  Kyriegebed. 
     Heer God, ontferm u. 
   A:  Christus, ontferm u, 



     Heer God, ontferm u. 
   
     Gloria  

     V:  Ere zij God in de hoge 
     A:  en vrede op aarde 
   bij mensen van welbehagen. 

 
   Groet 
   V: De Heer zij met u 
   A:   en met uw geest 

 
    Zondagsgebed 
   V:  ….  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 
 
  Eerste lezing Genesis 11: 1- 9 
  Voorzang:  Psalm 68: 9 en 12 

God is de bron, de klare wel, 
Springader voor heel Israël, 
Uit Hem vloeit louter zegen. 
Zijn lof ontspringt als een fontein, 
Zijn volk zal louter vreugde zijn, 
Komend van allerwege. 
God, onze sterke bondgenoot, 
Toon ons uw macht, uw krachten groot; 
Gij zult uw stad gedenken. 
Vorsten van verre bieden Hem 



Terwille van Jeruzalem 
Hun eerbied, hun geschenken. 
 
Gij mogendheden, zing een lied, 
zing Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft Zijn stem, een stem van macht, 
Uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strek tot Hem uit Uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel, 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is Uw majesteit, 
geef aan Uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

Aankondiging van de voortzetting van het Evangelie Lucas 
(staan)  

 V:  Zend uw adem en zij worden geschapen, zo 
geeft u de aarde een nieuw gelaat: 
Halleluja 

 A: Halleluja 
 Tweede lezing: Handelingen 2: 1 -11 
   A:  Lof zij u o Heer!  
 
  Zondagslied  670: 1,2,3,4 

Kom Schepper God, o heilige Geest,  
Daal in de mensenharten neer, 
Zij zijn uw schepselen geweest, 
Herschep hen in genade Heer. 



 
Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
O goddelijk geschenk, ons voort, 
O balsem die ons werd bereid, 
O bron van vuur, o levend woord. 
 
Ontsteek een licht in ons verstand 
En maak tot liefde ons hart bereid, 
Geleid met milde vaste hand 
Ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
Gij zijt door gaven zevenvoud 
De vinger van Gods rechterhand, 
Die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 
Zodat het klinkt in ieder land. 
 

Verkondiging 
 
   Voorzang lied 672: 1 en 3 en 6 
Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen 
En met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. 
 
In’t lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, 
Zijn wij door uwe kracht als kinderen 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. 
 
Voorbeden en zegen 
 

Voorbeden met de gezongen acclamatie:  
lied 681: 
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, 
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus 
 
Stil gebed 
En:  
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede, gelijk 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 den kracht en de  
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
  

Lied voor de zegen (staande): 670: 5, 6 ,7 
  

Weer van ons ’s vijands list en nijd  
En geef ons vrede in plaats van haat, 
Opdat wij volgen waar Gij leidt 
En mijden wat de zielen schaadt. 
 



Maak ons geloof zo vol en schoon 
Dat het de Vader leert verstaan 
En Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
O Geest van beiden uitgegaan. 
 
Lof zij de Vader, lof de Heer 
Die uit de dood is opgestaan, 
De Trooster ook zij lof en eer 
En heerlijkheid van nu voortaan. 
 
ZEGEN 

 

 
V:  In ons hart en in ons huis  
A:  de zegen van God  
V: in ons komen en ons gaan  
A: de vrede van God  
V: in ons leven, op onze zoektocht  
A: de liefde van God  
V: bij het einde, nieuw begin  
A: de armen van God om ons te ontvangen, thuis te 
brengen. Amen 
V:  zegen 
A:  Amen. 

 
Orgelnaspel    
Nun bitten wir den Heiligen Geist , J.G. Walther 
 
  



Voorganger    ds Trinette Verhoeven 
Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca 
Lector:    Heidi den Hollander Baartman 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Voorzang:    Mies Langelaar en Lisa Hinfelaar 
Kosteres:       Greet Postema 

- Na de dienst nemen we gelijk al afscheid van elkaar: volgt u de 
aanwijzingen van de commissie van in- en uitgeleide! We vragen u om 
een mondkapje te dragen bij het betreden en verlaten van de kerk. 
Wanneer u zit, mag deze af. 

- Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website. Wilt u via 
de digitale Maandbrief op de hoogte worden gehouden, meldt u dan 
aan via www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief 

-  M.b.t. de collecten: Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan 
bij de uitgang op de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook 
digitaal overmaken via www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-
code met uw smartphone.        

   
- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 30 mei. 
 Voorganger is ds. Jan Jansen   
 Dan geldt ook weer: Naast de medewerkers aan de dienst, zijn 30 

kerkgangers welkom. Graag wel van tevoren aanmelden - tot nu toe 
hebben we altijd iedereen een plekje kunnen bieden! Wilt u (weer) 
aanwezig zijn, aanmelden kan digitaal 
www.luthersrotterdam.nl/aanmelden of via de kosterij: 010-4222472. 
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