
 

2E PINKSTERDAG 

MAANDAG 24 MEI 

Voorganger: ds. J.van der Meijden 

Muzikale medewerking: Hineni 

 



 

*Zingen: Breng ons samen 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

 

 



*Zingen: Anker in de tijd 

Er is een onbegrensde liefde 
Die alles draagt en nooit vergaat. 
Er is een hoop die nooit meer wankelt 
En die de zwaarste storm doorstaat. 
Er is een licht dat ons de weg wijst, 
Ook als wij nu niet alles zien. 
Een fundament voor ons vertrouwen, 
Tot aan de dag dat wij Hem zien. 
 
Er is voor vijanden verzoening 
En echte vrede na de strijd. 
Vergeving voor de zwaarste zonden, 
Een nieuw begin met God, altijd. 
Er is een eeuwig rijk van vrede 
Dat in ons midden zichtbaar wordt. 
Een stukje hemel hier op aarde, 
In Jezus Christus, Zoon van God. 
 
Refrein: 
Hij is de spil van alle eeuwen. 
Hij is het anker in de tijd. 
Hij is de bron van al het leven. 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 
 
 
  



Er is een wonder van bevrijding. 
De laatste redding in de nood. 
En er is troost in pijn en lijden. 
Een eeuwig leven na de dood. 
Er is gerechtigheid voor allen 
En onze trouw wordt eens beloond. 
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig, 
Met Jezus Christus, Vaders Zoon. 
 
Refrein 2x 
 
O, Jezus, hoe vertrouwd 
En goed klinkt mij uw Naam in 't oor, 
Uw Naam die mij geloven doet; 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
U bent de spil van alle eeuwen. 
U bent het anker in de tijd. 
U bent de bron van al het leven. 
U bent ons doel in eeuwigheid. 
U bent ons doel in eeuwigheid. 
 
*Welkom 

*Zingen: Laat zo je licht maar schijnen 

Laat zo je licht maar schijnen 

Bij alles wat je doet   

Zodat de mensen zeggen 

God is goed 

 

God is liefde, God is 

God is goed. 

 

*Gebed 

 



*Zingen: Vader daal nu met Uw Geest neer 
 
Vader, daal nu met Uw Geest neer 
Op wie hopen op Uw kracht. 
Vader, ga genezend rond; 
Heel hen die verwond 
Op Uw liefde wachten. 
Vader, U kunt ons genezen 
Daarom bidden wij tot U 
Kom en vul ons met Uw vuur, 
Heel ons in dit uur. 
Vader wij verwachten U 
 
*Schriftlezing: Johannes 14:15-21 
 
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 

16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, 
opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 

17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan 
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, 
want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 

19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult 
Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 

20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik 
in u. 

21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij 
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal 
hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 

 
  



*Zingen: Weerklank 460:1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Meditatie: Geestelijke coaching 
 
  



*Zingen: Weerklank 198:1 
 

 
 
*Creatieve gedeelte  
 
*Gebed 
 
*Collecte  
 
 



*Zingen: Mag ik jou tot zegen zijn 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  
 
*Zegen 

  



*Zingen: Laat het feest zijn in de huizen 

Laat het feest zijn in de huizen, 

mensen dansen op de straat. 

Als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal. 

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 

Laat Uw licht zien in het duister 

als wij buigen voor het kruis. 

Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal. 

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 

Halleluja, Halleluja  

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal.  

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 
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