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-Muziek voor de dienst   

-Inleidende muziek Komm, Schöpfer, heiliger Geist Herre Gott   

                           -D. Buxtehude  

Daarna zingt de Cantorij Lied 670 Kom Schepper God, o heilige Geest   

-Welkom  

-Cantorij zingt antifoon Lied 668 

-Zingen Ps 68 vs 7 

 



-Bemoediging en drempelgebed 

 v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEET 

 v: God die alles omvat 

 a: UW NAAM IS ONZE VREDE 

-Cantorij zingt antifoon Lied 668 

-Met de kinderen  

-Zingen kinderlied Een vlammetje hier, een vlammetje daar 

-Gezongen Kyrie en Gloria  Lied 299f 

-Gebed bij de opening van de Schrift 

-Lezen Psalm 71b uit Psalmen anders 

Rimpelvel en kinderhand, allemaal in één verband. 

Traag als stroop of watervlug, huppelbenen, stijve rug, 

kind of kraai, het maakt niet uit, babyface of rare snuit, 

gladgeschoren, grijs van baard, jonge gast of ouwe taart, 

rap of slang*, antieke taal, allemaal in één verhaal. 

Allen: 

We horen erbij, nog maar net of heel lang, 

en houden hier samen ’t verhaal aan de gang. 

Zing mee met een frisse of krakende stem: 

wij loven Hem, wij loven Hem, wij loven Hem. 

Eigenwijs of twijfelaar, toch zijn wij hier bij elkaar. 

Alleskunner, wilde roos, lachebek of bolleboos, 

nummer één of poedelprijs, allemaal zijn wij op reis. 

Jong belegen, oud van ziel, onverschrokken, instabiel, 

iedereen, dat is zo fijn, mag er bij de Ene zijn. 

Allen: 

We horen erbij, nog maar net of heel lang, 

en houden hier samen ’t verhaal aan de gang. 

Zing mee met een frisse of krakende stem: 

wij loven Hem, wij loven Hem, wij loven Hem 



-Zingen Lied 117d 1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen 

-Lezing uit Handelingen 2 vs 1 t/m 8 

-Zingen lied 702 vs 1 cantorij, vs 2 en 3 allen 

-Overdenking  

-Muzikale meditatie, cantorij zingt Lied 104a 

-Zingen  Lied 695 vs 1 en 3 cantorij; vs 2,4 en 5 allen  

-Aandachtsboek  

-Voorbeden, afgewisseld door Lied 681  

-Mededelingen 

-Zingen Lied 700 vs 1 cantorij, vs 2 en 3 allen 

-Zegen v:……… 

           A: AMEN 

-Uitleidende muziek Fürs volle Werk  - J. W. Hässler 

 

 

 

 

 

 


