
Gezamenlijke Pinksteren viering  
van de Protestantse wijkgemeentes  
Hof van Delft, Vierhoven en Immanuël  
en de Evangelisch Lutherse gemeente Delft 
31 mei 2020 
10.00 uur Hofkerk 
 
Voorganger:Cees Muusse & ds.Fred van 
Helden 
Ouderling van dienst: Anneke Helder 
Organist/Pianist: Sveta Padlan 
Geluid en techniek: Roland Bezemer,Herbert 
Polma en Albert van Dorssen 

Ontmoeten 

 Muziek  

• Mededelingen 

• De kaarsen worden aangestoken Moment 
van stilte/ 
Er is ook gelegenheid om thuis een kaars aan te 
steken 

• Bemoediging en groet  

Onze hulp in de naam van de HEER, 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Blaas ons uw adem in, 
EN MAAK ALLES NIEUW. 
Geef ons uw Geestkracht, 
EN DOE ONS IN VUUR EN VLAM STAAN 
Laat uw liefde ons omringen 
TROOST ONS EN GEEF ONS MOED. 

 Zingen / muziek –. Geest van hierboven 
Liedboek 2013, 675  

 

 

• Inleiding 

 Kyriëgebed,  

 Zingen / muziek –. Met open armen 
Schrijvers voor gerechtigheid, Opname Muziekgroep  

 

 

 
 

Kinderen in het midden 

Opengaan 

Wat geeft mij/ons kracht?  
Wat hoop ik voor na  de coronacrisis?  
Wat heb ik (hebben wij) geleerd van deze 
coronatijd? 

 
  

2. Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
3. Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 



 Zingen / muziek –. Een frisse wind die 
waaien gaat 
Zingenderwijs 40, (melodie NLB 969, In Christus is 
noch west noch oost) 

 
2. En heel de schepping wordt vernieuwd,  
Als op de eerste dag,  
Toen God iets moois begonnen is,  
Ons mensen heeft bedacht.  
 

 
 
 Bijbellezing – Handelingen 2:1-13 

NBV 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 
waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3. Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4. 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. 5. In Jeruzalem 
woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 
waren uit ieder volk op aarde. 6. 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. 7. Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? 8. Hoe kan het dan 
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 

horen? 9. Parten, Meden en Elamieten, 
inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10. 

Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving 
van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die 
zich hier gevestigd hebben, 11. Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij 
allen horen hen in onze eigen taal spreken over 
Gods grote daden.’ 12. Verbijsterd en geheel 
van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13. Maar 
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel 
dronken zijn.’  

 Zingen / muziek –. Komt laat ons deze 
dag 
Liedboek 2013, 672, 1, 2, 7 opname Muziekgroep 

 

 
 

 

• Overdenking 

 Muzikaal meditatef moment 

 Zingen / muziek –. Veni sancte Spiritus 
Liedboek 2013, 681 (Taizé) Opname van de cantorij  

van de Hofkerk en de Evangelisch lutherse 
gemeente 

3. Het zaadje van de paardebloem  
Danst in de zachte wind,  
Het valt straks in de aarde en  
Gaat groeien als een kind.  
 
4. Zo blaast de adem van de Geest  
De mens nieuw leven in  
En wie verdord of droog of dood  
Was, krijgt opnieuw weer zin.  
 
5. Het is begonnen in de kerk,  
Een kleine oefenkring.  
Nu mag de hele wereld wel  
Gaan dansen in de wind! 

2.  O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 



 
 

 

Gedachtenis 

In Memoriam Pieter van der Zee 
2 maart 1940 – 23 mei 2020 

 Zingen / muziek –. Heer die mi ziet zoals 
ik ben 
Liedboek 2013, 139 

 

Samen delen 

• Toelichting bij collectes 

1. Mothers’ Union Uganda  
www.kerkinactie.nl/projecten/kwetsbare-
vrouwen-en-kinderen-sterk-maken 

2. Pastoraat en eredienst 
U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie 
Prot Gem Delft  

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 

o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020 en 
doel (bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en 
Eredienst’). 
- Of via de website www.pgdelft.nl 
Geldzaken/collectes/ 
 

. 

 Dank- en voorbeden  
afgesloten met een stil persoonlijk gebed  

en het oecumenische Onze Vader  

 
 

Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus. 

Holy Spirit, come to us, 
kindle in us the fire of your love. 
Holy Spirit, come to us, 
Holy Spirit, come to us. 

Kom tot ons, o heilge Geest, 
ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 
Kom tot ons, o Heile Geest, 
woon in ons, o Heilge Geest. 

MOTHERS UNION 
 
Op dit moment liggen alle echte activiteiten 
van de Mothers Union stil, dus ook de 
activiteiten die vanuit Kerk in Actie worden 
ondersteund. Nergens mogen mensen bij 
elkaar komen in groepen dus er kan geen 
training worden gegeven en vooral: je mag 
je niet verplaatsen als dat niet echt nodig 
is. Iedereen in het land is bezig met 
overleven. Omdat de inkomsten van 
dagelijkse informele arbeid zijn 
weggevallen komt er al snel honger om de 
hoek kijken. Gelukkig mogen lokale 
markten (onder strenge maatregelen van 
afstand houden) wel plaatsvinden, maar 
niet iedereen kan daarnaartoe of heeft 
geld. 
 
Voor de korte termijn heeft Kerk in Actie de 
vrouwen van de medewerkers van de 
Mothers Union vooral gerustgesteld; een 
belangrijk deel van onze bijdrage is 
bedoeld voor vergoedingen voor de lokale 
medewerkers in het noorden van het land. 
Op die vergoedingen blijven ze natuurlijk 
recht houden, ook al kunnen ze tijdelijk 
niet werken. Daarmee voorkomen we 
tenminste dat de problemen nog groter 
worden dan ze al zijn. 

http://www.kerkinactie.nl/projecten/kwetsbare-vrouwen-en-kinderen-sterk-maken
http://www.kerkinactie.nl/projecten/kwetsbare-vrouwen-en-kinderen-sterk-maken
http://www.pgdelft.nl/


 Zingen / muziek –. Mensen van het vuur 
zijn wij  
Zingenderwijs 102, (melodie (Melodie Liedboek 
2013, 314 Here Jezus om uw woord) 

 

 
 

Heenzending en zegen  

 
 

2. Mensen van het vuur zijn wij, 
van het God bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 
Geest van vuur wil door ons branden, 
wees in stad en land voorhanden. 
 
3. Mensen van het vuur zijn wij, 
aangestoken om te dromen 
met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen. 
Geest van God, vlam in dit leven, 
blijf met ons bestaan verweven. 

De Heer zij vóór u,  om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij áchter u,  om u in de armen te sluiten  
 en om u te beschermen voor gevaar. 
De Heer zij ónder u,  om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Heer zij ín u,  om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer zij óm u héén,  als een beschermende muur,  
 als anderen over u heen vallen. 
De Heer zij bóven u,  om u te zegenen. 
 
Zó zegene u de almachtige God,-vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
Amen. 


