
 
 

Voorganger:  Ferdinand Verboom | kerkmusicus: Willem Harold Boog  
 

Bandleden: Pieter Feddema & Peter Kuipers & Marjon Verboom  | Ouderling van dienst:  Martin Rus 
_______________________________________________________________________________ 
 
Orgelspel vooraf:  Aria uit de Pinkster-Kantate 'Mein gläubiges Herze' (BWV 68) 
(ca. 10 minuten)  van J.S. Bach | Liedbewerking 'Heer, ik hoor van rijke zegen'  
    van F. Asma | Improvisatie over 'Ruis, o Godstroom der genade' 
 

Stilte       
 

Welkom en mededelingen 
 

Inleidend orgelspel  Koraal-meditatie 'Kom Schepper God, o Heil'ge Geest' (W.H. Boog) 
 
Aansteken Paaskaars  
 

Orgelspel   687: 1 en 2 - Wij leven van de wind  
 

1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
  

2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur	aan.	
 

Votum en groet 
 

Lied (van Wout) door Pieter, Peter en Marjon 
 

Bijbelverhaal     Ezechiël 37: 1-14 
 

Korte Overdenking 
 

Inspiratie 1 door Lisette 
 

Lied door Pieter  Opwekking 411 - Geprezen zij de Here 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. 
 
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet 
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
Zijn warmte en zijn vuur. 
 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. 

 31 mei 2020 

	



 

Inspiratie 2 door Sterre en Renske 
 

Lied door Pieter en Peter  You are my all in all  
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I 
seek. You are my all in all 
Seeking You as a precious jewel Lord, to give up I'd be a fool. 
You are my all in all. 
Jesus, Lamb of God worthy is Your name. 
Jesus, Lamb of God worthy is Your name. 
Taking my sin, my cross, my shame. Rising again I bless Your name 
You are my all in all. 
When I fall down You pick me up. When I am dry You fill my cup.. 
You are my all in all. 
Jesus, Lamb of God worthy is Your name. 
Jesus, Lamb of God worthy is Your name. 

 

Inspiratie 3 door Theo		

Lied door Pieter en Peter Kom aan boord  
Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet. 
Voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept:  
kom maar aan boord! 
 
Kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde. 
Pak die uitgestoken hand. 
 
Voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept:  
kom maar aan boord! 
Kom aan boord. 

 

Collecte onder orgelspel ELB. 152 - Kom tot ons, o Heil'ge Geest  
    (Kom tot ons, o heil'ge Geest, in ons ontsteekt Gij 't vuur 
    van Uw liefde. Kom tot ons, o heil'ge Geest ...) 
 

Jaarthema door Marjon 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Orgelspel    ELB. 501: 1, 2 en 3 - Vrede van God  
 

1. Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 

2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, 
in Jezus' Naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 



3. Heilige Geest, de heilige Geest, 
heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

Duif vrij laten 
 

Zegenbede 
 

Uitleidend orgelspel  ELB. 79 - Vrede zij U 
    (Vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u ... ) 
 
 
 
Afbeelding van Pinksteren in bloemstuk 
Met Pinksteren herdenken we de uitstorting van de heilige Geest, veertig dagen na Pasen.  
Het verhaal in de Bijbel vertelt ons dat alle gelovigen bij elkaar waren in een huis. Opeens kwam er 
uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis 
te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op 
iedereen daalde een vlam neer.  Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze 
te spreken in vreemde talen. Petrus vertelde wat dit allemaal betekende: "God zegt, als het einde 
van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Ja, ik zal mijn Geest geven aan alle 
mensen die mij dienen. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken".  
De wind wordt uitgebeeld door de takken en bloemen naar één kant te laten buigen.  
Het vuur wordt uitgebeeld door de kleur rood. Het vuur zuiverend en licht verspreidend.  
Bloed is ook rood en symboliseert leven. Het leven in de boodschap van Christus wordt 
doorgegeven aan de mensen op de wereld (de wereldbol) op verschillende manieren, zoals een 
storm, of zacht ruisend.  
De takken symboliseren de handen van God die de wereld troost en redt. "He's got the whole world 
in His hands". 
Marianne Theisens-Wolff  
 
 
Volgende week zondag: Kerkendag-onlinedienst 
Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. 
De viering wordt online gehouden met een beperkt aantal mensen en zal livestream worden 
uitgezonden (zie www.ebgzeist.nl) en via Slotstad Radio (FM 107.0). De viering begint om 10 uur. 
Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk 
en Zeist-West, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Evangelische Broedergemeente. 
Het thema van deze viering is: ‘Gods schepping als knipoog’. 
Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom! 
Meer informatie vindt u op de website. 
 
 
Coördinatoren gezocht 
In deze tijd zonder vaste voorganger is er elke zondag een coördinator nodig. Daarom zijn we hard 
op zoek naar versterking van ons teampje.  
Lijkt het je leuk het aanspreekpunt van de gastpredikant te zijn en in de week voor de dienst op de 
hoogte te zijn van de voorbereidingen en  
zo nodig daarin wegwijs te maken/te ondersteunen: spreek ons aan of laat even horen! Conny 
Plaisier, Esther v.d. Vorst, Martin Rus, Lieke Feddema (liekefeddema@gmail.com  030 6922993). 
 
 


