
Liturgie 23 mei Pinksteren Lutherse gemeente en Lukaskerk 

 
MUZIEK 
 
WELKOM 
 
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN TERWIJL GEZONGEN WORDT 
Neem de plaats de ruimte en de tijd Iona I -44 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

Voorg: Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Voorg: de Heer zij met u 
Allen:  ook met u zij de Heer 
 
Voorg:  Geest van licht 
Allen: laat uw wijsheid over ons schijnen 
 
Voorg:  Geest van stilte 
Allen:  doe ons Gods aanwezigheid ervaren 
 
Voorg:  Geest van moed 
Allen|: verdrijf de vrees uit ons hart 
 
Voorg;  Geest van vuur 
Allen:  ontsteek in ons de liefde van Christus 
 
Voorg:  Geest van vrede 
Allen:  maak ons stil voor de woorden van God 
 
Voorg:  Geest van vreugde 
Allen:  beziel ons als getuigen van het goede nieuws 

 
Voorg:  Geest van liefde 
Allen: maak ons open voor de nood van anderen 
 
Voorg;  Geest van sterkte 
Allen: geef ons al uw hulp en kracht 
 
Voorg:  Geest van God 
Allen:  kom in ons hart 
 maak ons uw nieuwe schepping 

 
GEDACHTENIS  
 
LIED 961  
 
KYRIEGEBED 
 
GLORIA: psalm 68:7 
 

Doos, aansluitend zingen wij LB 683 

 

SCHRIFTLEZING: Genesis 11: 1-9 

 

ZINGEN: LB 823: 1 en 5 

 
SCHRIFTLEZING: Handelingen 2: 1 – 18 



 
ZINGEN: Iona 29/LB 701 

 
 

2. Zij klapwiekt en vliegt, 
rust waar het haar goeddunkt. 
Licht is zij, nabij, 
dan weer hoog in de lucht. 
Zij huist in de schoot, 
heet het wonder welkom, 
onbevroede krachten 
brengt zij aan het licht. 

3. Zij danst in het vuur; 
wie haar ziet , verbaast zich. 
Tong en taal wekt zij 
waar dorre doodsheid heerst. 
Zij zet ons op weg, 
schenkt haar goede gaven, 
niet te kooien, klein te krijgen, 
onverveerd.

4. Want zij is de Geest, 
een met God in wezen, 
gift van de Verlosser 
aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, 
toegang tot de Schriften, 
vogel uit de hemel, 
witte vredesduif. 
 
Preek 
 
Lied 825; 3,4,5 
 
Mededelingen 
 
GEDACHTENIS  
 
LIED 961  
 
Dank en voorbeden, gebeden bij de kaarsenboom, na elke twee of drie bedes zingen we LB 681,  
Onze stille gebeden, Onze Vader 
 
Lied 672: 1,3,6,7 
 
Zegen besloten met gezegend gaan wij nu van hier ZZZ 86 
 



 
 

 

 
 
 


