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Wij sluiten de Paastijd af. Ook vandaag geven we 
aandacht aan een speciaal lied, passend bij de 

zondag of uit de lutherse (wereld)traditie. 
Vandaag: lied 670 Kom Schepper God,o heilige geest. 

Vandaag klinken vele talen, van diverse 
gemeenteleden stond de wieg in het buitenland. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.luthersekerkleiden.nl%2Fmaarten-luther%2Fde-lutherroos%2F&psig=AOvVaw3JWW0v
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7jMG1naTgAhUIzaQKHUlcBzoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hervormdegemeentegarderen.nl%2Fpkn-logo-pkn&psig=AOvVaw0uoKIH


 

 
Orgel en trompet: Lied 670 Kom Schepper God, o heilige geest 

 
     Woord van welkom  

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

 
Gebed van Pinksteren 

(door Sharon Winklaar uit Curaçao) 
Dit is de dag, Trouwe God, dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld 
dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen, 
vandaag is het de dag dat wij bijeengeroepen worden om uw kerk te zijn. 
Wij danken U, met de woorden die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid, 
wij bewonderen U uit kracht van de heilige Geest  
en roemen U vol vreugde Redder en Verlosser. Amen. 

 
Inleiding op de lezingen 
Lezing van Handelingen 2: 1-11  

(door Helena Baartman-Siivonen uit Finland)  
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.  

 
(door Anna-Liese de Haaij Augustin uit Oostenrijk) 
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.’  

 
Zang lied 672:1 en 6 

 
Evangelielezing Johannes 14: 23-31a 

(door Shahlla Gill-Schouten uit Pakistan) 
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden  
aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik  
zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft,  
houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen,  
zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie  
ik gezonden ben. 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.  

 
(door Zenaida Monteiro Simas uit Kaapverdië)  
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? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga,  
want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt,  
zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer  
met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg.  
Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik  
de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen.  

 
Zang Lied 670 Kom Schepper God,o heilige geest 

Twee keer het eerste couplet, eenmaal gregoriaans 
en eenmaal de Nederlandse tekst,  
en daarna couplet 3  

 
Overdenking 

 



 
 

Zang lied 695:1, 3 en 5 
 

Voorbeden 
(door Anca Wildschud-Irimias uit Roemenie) 
Gedenk uw kerk, genadige God 
bevrijd haar van al wat haar kwaad doet 
en laat haar groeien in uw liefde.  
Herinner ons de gave van de Heilige Geest,  
opdat wij en uw kerk steeds vernieuwd mogen worden 
Levengevende God, hoor ons gebed. 

 
Herinner ons voortdurend daaraan  
dat wij niet voor u gerechtvaardigd zijn door eigen werken,  
maar alleen door uw Genade  
waarin wij delen door ons geloof in Christus 
Genadige God, hoor ons gebed. 
 
(door Hellen Blanca uit Suriname) 
Heilige Drie-ene God,  
u bent het voorbeeld van gemeenschappelijk samenzijn  
in eenheid, vreugde en vrede.  
Mag uw Geest ons tot gemeenschap vormen  
waar respect en naastenliefde leidend zijn.  
Dat wij in het gezicht van onze naasten, Christus zien,  
Dat in Christus mensen niet verschillen,  
in geslacht, afkomst of voorkeuren. 
 
God die mens werd, hoor ons gebed. 
Levende God, uw zoon Jezus Christus,  
is onze opstanding en ons leven.  
Droog de tranen van hen die verdriet hebben,  
bescherm de zieken, geeft ruimte aan hen met zorgen,  
zegen de stervenden en de troost de lijdenden. 
Houd ons in uw hand gevat met allen  
- van alle tijden en plaatsen –  
die u belijden tot aan het eind der dagen,  
door Jezus Christus onze redder en Heer, Amen 

 



 
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 de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zang een Noors pinksterlied, Pinsesalme 

getoonzet door E. Grieg  
Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger 
traf Jorden som flammende stål. 
Fra Jorden mod Borgen nu Arvingen sjunger på 
Gudsrigets Tungemål.  

Het lied bezingt de neergedaalde 
vlammen op Pinkstermorgen en dat de 
lofzang die klinkt, een lied is dat uit de 
hemel stamt. 

 
Zegenwensen in zeven talen 

 
Zegen 
 
Orgel en trompet: Lied 675 Geest van hierboven 

 

 



 
Via live-uitzendingen willen we het mogelijk maken om met elkaar het 
gemeente-zijn voort te zetten, in de periode dat we elkaar vanwege het 
coronavirus niet kunnen ontmoeten in de Andreaskerk. 
 
De volgende live-uitzending is op zondag Trinitatis, 7 juni om 10.30 uur. 
Een liturgie zal zaterdag op de website gepubliceerd worden, zodat u deze 
vooraf kunt printen of downloaden, of uw liedboek kunt klaarleggen. 
 
U kunt eventuele voorbeden aanleveren per e-mail of telefoon bij ds. 
Martin van Wijngaarden (bij voorkeur voor vrijdagmiddag 12.00 uur). 
Wanneer u behoefte heeft aan telefonisch pastoraat kunt u ook contact 
opnemen: 0610017055. 
 
Bijdragen aan de collecte? U kunt online doneren aan de Andreaskerk. 
Bijvoorbeeld voor de apparatuur die wij aanschaffen om live-streaming 
mogelijk te maken. Deze link werkt via iDeal: www.bunq.me/andreaskerk  
 
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer:  
NL25 INGB 0000 0476 82 t.n.v. Kerkbeheer Lutherse Gemeente 
Rotterdam. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van deze uitzendingen, of heeft u vragen, 
neem dan contact met ons op via www.luthersrotterdam.nl  
 
 
Voorganger: Martin van Wijngaarden 
Organist: Niels-Jan van der Hoek 
m.m.v. Diverse lectrices   

Lisa Hinfelaar – sopraan 
Arjen de Vries - trompet  

Camera 1: Wendy Groeneveld-Dettmeijer 
Camera 2: Lianda Groeneveld-Dettmeijer 
Livestream: Freek Houweling 
Locatiemanager: Jeroen van Velzen 
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