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Muziek  
 
Welkom    Door Sientje Burgwal,  

ouderling van dienst vanuit de Streekgemeente 
 
Aanvangslied Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 

gegeven – GvL 429 
 
1  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 

 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 

 
Begroeting     
v In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
a AMEN 
v Genade en vrede is met u, van God onze Vader, en van de Heer 

Jezus Christus, door de heilige Geest.   
a AMEN   
  
Kyrië 
Gebedsintenties worden beantwoord met: 
 
 
 
 
 



Gloria   ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
Nieuwe Liedboek - Lied 705 vers 1, 2 en 3 

  
1 Ere zij aan God, de Vader, 
   Ere zij aan God, de Zoon, 
   Eer de heil'ge Geest, de Trooster, 
   de Drie-een'ge in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
   Ons van alle smet bevrijdt, 
   Eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
   Koningen in heerlijkheid. 
   Halleluja, halleluja, 
   Ere zij het Lam gewijd. 

3 Ere zij de Heer der eng'len, 
   Ere zij de Heer der kerk, 
   Ere aan de Heer der volken; 
   Aard' en hemel looft uw werk! 
   Halleluja, halleluja, 
   Looft de Koning, heel zijn kerk. 
    
 

Openingsgebed  Een gezongen gebed om de Geest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding op de lezing & oproep 
Wilt u iets delen met ons tijdens de viering? Stuur dan een berichtje 
via whatsapp naar 0653479394. De voorgangers lezen de berichten. 



Lezing   Romeinen 8 vers 9 - 17  uit: De Bijbel in Gewone Taal 
 
De heilige Geest is in ons  
9Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je 
slechte verlangens, maar door de heilige Geest. Want de heilige  
Geest is in jullie gekomen. En je kunt alleen bij Christus horen als 
zijn Geest in je is. 10Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er 
nog wel voor dat wij moeten sterven, maar de heilige Geest geeft 
ons het eeuwige leven. Want God ziet ons als goede mensen. 11God 
heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan 
ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we 
zeker, want zijn Geest is nu al in ons gekomen. Wij zijn Gods 
kinderen 12Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door 
onze slechte verlangens. 13Want wie luistert naar zijn slechte 
verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest 
een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven. 
14Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods 
kinderen. 15God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange 
slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven 
om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden 
wij: ‘Abba, Vader!’ 16De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we 
Gods kinderen zijn. 17God heeft aan Christus het volmaakte leven 
gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn 
kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net 
als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem. 
 
Acclamatie 
 
 
 
 
 
 
 



Overweging          
 
Muziek  Ave verum, corpus natum - Edward Elgar  
 

Ave verum, corpus natum 
de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum 
In cruce pro homine, 
Cuius latus perforatum 
Fluxit aqua et sanguine, 
Esto nobis praegustatum 
Mortis in examine. 
O Iesu dulcis, O Iesu pie,  
O Iesu, fili Mariae! 
 

Gegroet waarachtig lichaam 
geboren uit de Maagd Maria 
dat werkelijk heeft geleden 
en voor de mens geofferd is aan het kruis. 
Uit wiens doorboorde zijde 
water met bloed vloeide. 
Wees voor ons een voorsmaak 
tijdens de beproeving van de dood. 
O Jezus zoet, O Jezus getrouw,  
O Jezus, Zoon van Maria. 

 

Gebeden  
De gebeden zijn deels geschreven door Pfarrer Almut Riemann, 
gemeentepredikant van de partnergemeente in Seehausen. In 
Seehausen zullen op deze zondag gebeden klinken uit Nederland. 
We sluiten het gebed af met het lied:  ‘Unser Vater im Himmel’ 
(melodie op de volgende pagina)  
 
 
1 Unser Vater im himmel, mach alles neu!  
   Geheiligt sei dein Name, mach alles neu! 
   Dein Recih komme auf die Erde, mach alles neu! 
   Unser Vater im Himmel, mach alles neu! 
 
2 Es geschehe hier dein Wille, mach alles neu! 
   Wie im Himmel so auf Erden, mach alles neu! 
   Gib uns unser täglich Brot, mach alles neu! 
   Unser Vater im Himmel, mach alles neu! 
  
 



3 Herr, vergib uns unsre Schuld, mach alles neu! 
   Wei einander wir vergeben, mach alles neu! 
   Und führ uns nicht in Versuchung, mach alles neu! 
   Unser Vater im Himmel, mach alles neu! 
 
4 Herr, erlöse uns vom Bösen, mach alles neu! 
   Denn dein ist das Reich und die Kraft, mach alles neu! 
   Und die Herrlichkeit, amen, mach alles neu! 
   Unser Vater im Himmel, mach alles neu! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vredegroet 
Franciscus leerde zijn broeders om bij iedere ontmoeting de mensen 
‘vrede en alle goeds’ te wensen. Dat is niet hetzelfde als ‘goedemorgen’ 
of ‘hallo’. Je medemens vrede wensen betekent dat je een zuster of een 
broeder voor die ander wil zijn, met alle consequenties van dien. Laten 
we bidden dat voor alle mensen in angstige situaties, in armoede en in 
ziekte, onze vredeswens een weg mag wijzen van hoop. Dat ook echt 
naar onze naaste toegaan, weg uit onze eigen veilige positie, om in elke 
ontmoeting dat woord kracht te geven. Dat woord dat angst wegneemt, 
dat hoop geeft en zich door geen deur laat tegenhouden.  
Daarom:   v Vrede zij U! Shalom!  

a Vrede en alle goeds.  
Wens elkaar ook thuis de vrede.  
 
Gaven     
De diaconale gaven zijn bestemd voor de Stichting Vrienden van de 
Geode. Het was de bedoeling dat hierover een presentatie zou worden 
gehouden. De Geode (Rigolettostraat Apeldoorn) is een huis voor 
mensen met een verstandelijke handicap. Mark en Frank Kleverwal, 
mensen uit onze gemeenschap, hebben daar al jarenlang een echt thuis 
gevonden. Ze wonen er vanaf september 2010, toen de Geode werd 
geopend. De bewoners hebben een aantal speciale wensen. Wensen die 
niet via de reguliere geldstromen zoals WLZ en WMO zijn te realiseren. 
Om die wensen te vervullen is de Stichting Vrienden van de Geode 
opgericht. Op het wensenlijstje staan:  

- attributen voor de belevingstuin zoals: extra bankje, windgongen, 
een extra tastplaat en lachspiegel; 

- gezamenlijke uitjes en activiteiten 
- spelletjes en puzzels voor de  

bewoners van de Geode Boven.  
Meer info: www.vriendenvandegeode.nl  
IBAN: NL36 RABO 0121018741  
tnv Stichting Vrienden vd Geode  
te Apeldoorn.  



Slotlied   Een Pinksterlied: ‘Dankt dankt nu allen God’
 
1   Dankt, dankt nu allen God 
 met hart en mond en handen, 
 die grote dingen doet 
 hier en in alle landen, 
 die ons van kindsbeen aan, 
 ja, van de moederschoot, 
 zijn vaderlijke hand 
 en trouwe liefde bood. 
 

 
2  

 
Die eeuwig rijke God 

 moge ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart 
 en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons 
 behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
 een helper die bevrijdt. 
 

Zegenbede  
De zegenbede wordt uitgesproken door de voorgangers. We  
nodigen iedereen uit met ons mee te spreken:   

 
Zegenen wij elkaar. 
Wees elkaar nabij. 
Wees herder en hoeder 
de een van de ander. 
En moge God ons en alle leven zegenen 
met het geloof en het vertrouwen 
dat was in Jezus Christus, 
in de naam van de Vader 
de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 

 
Orgelspel 
 
 

We wensen u vanuit het Boshuis, namens de oecumenische 
stuurgroep van Bussloo-Klarenbeek-Voorst-Wilp  

een gezegende zondag! 


