
Liturgie voor Pinksterzondag 2022 

 

 

Thema: Alles wat adem heeft! 

(Barmhartigheid 8: de zorg voor ons gemeenschappelijk huis) 

 
voorganger: ds. Wim Zaagsma 

organist: Chris Borst 

lector: Elske Vledder 

 

Deze dienst is voorbereid met de kindernevendienst 

en begint wat anders dan anders 
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Orgelspel 

Aanvangslied: Lied 146c: 1, 4, 7 

Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, - 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Welkomstwoord en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen door de kinderen van de kindernevendienst 

 



4 

Pinksterkaarsenlied: Hemelhoog Lied 237  

Een vlammetje hier, een vlammetje daar. 
Een heleboel vlammetjes bij elkaar. 
Zeg weet je het al, vandaag is het feest 
voor jou en voor mij kwam de heilige Geest. 
 
Een vlammetje hier, een vlammetje daar. 
We doen onze vlammetjes bij elkaar. 
Dan is het een vuur, dan is het een feest 
wij danken de Heer voor de heilige Geest! 
 

Moment met de kinderen (I) 
 
Bijbelverhaal: we luisteren naar het Pinksterverhaal uit ‘Leven met 
Toekomst’. De ouders helpen de kinderen met de bingo! 
 

(de kinderen gaan naar hun eigen ruimte) 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 104: 24-30 

24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 
Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 
vol van uw schepselen is de aarde. 
25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 
Daar wemelt het, zonder tal, 
van dieren, klein en groot. 
26 Daar bewegen de schepen zich voort, 
daar gaat Leviatan, door U gemaakt om mee te spelen. 
 
27 En allen zien ernaar uit 
dat U voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28 Geeft U het, dan doen zij zich tegoed, 
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 
 
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 
30 Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. 
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Tussenzang: Lied 304 
 

Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 

Preek 
 

Muzikaal meditatief moment 
 

Lied na de preek: Lied 691 
 

De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 

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. 
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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.  

 
(de kinderen komen terug) 
 
Moment met de kinderen (II) 
 
Lied met de kinderen: Lied 683 
 

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
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Dankzegging, voorbeden, stilte voor persoonlijk gebed, ‘Onze Vader’  
 
Collectemoment 
 
Slotlied (staande): Lied 686 (mel. ‘Gelukkig is het land’) 
 

1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 

2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
Zegen 

 
Orgelspel  
 

Roos van Dalen zorgt voor veel lekkers bij de koffie! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u nog even aan de Zomerzangdienst van 26 juni? U en jij kunt een 

lievelingslied / verzoeknummer opgeven (noteren op de flap-over). 

En: maakt u / jij ook wat lekkers voor de high-tea op die zondag? 

Iedereen is welkom! Neem een poster mee, bij voorbeeld voor uw 

favoriete winkel zodat iedereen in Hillegom het te weten komt? 
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