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Protestantse Wijkgemeente Zeist-West 
Viering op zondag 28 mei 2023 - Pinksteren 
 
Predikant Ds. Tineke Dronkert 
Ambtsdrager Jeroen Zomerplaag 
Diaken Chantal van Lieshout 
Assistent S+T Heleen van den Berg 
Collectanten Susanne Westenbrink 
 Rik te Winkel 
Koster Kees de Koning 
Gastvrouw Janneke Keijmel 
Beamer Coby Pos  

Geluid Henk van den Berg 
Streamen Hugo Albers 
Organist Arie Boers 
Lector Margaret Meijvogel 
BHV Nannie Boers 
EHBO Janneke Keijmel 
Kinderkerk Coby Pos 
Bloemen Janneke vd Puttelaar 

 
 
De bel  – teken om te verstillen 
Binnenkomst ambtsdragers 

 Om te beginnen 

- Welkom 

- Kaarsen op de tafel aangestoken   
 allen staan 

- Openingstekst 
o.  Hier is ruimte waar het licht kan komen, 
 wind kan waaien, adem stromen, 
 ruimte om te leven. 
 Hier is stilte waarin zich God laat horen. 
 Open je hart en open je oren – 
 Stilte om weer te weten waartoe wij bestaan. 
a. Licht, waarin wij samen staan, 
 Geest van God, raak ons aan  

dat wij opengaan.    

- Openingslied: LB 672: 1 
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- Groet 
v.  De Eeuwige zal bij u zijn 
a.  Ook u zal God bewaren    

 allen zitten 

- Toelichting op de dienst 

- Kyriëgebed 

- Glorialied: LB 672: 7 
7. Wie 's Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
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Rond het woord 

- Gebed 

- Moment met de kinderen 

- Lezing: Handelingen 2: 1 – 4 en 14 - 21 

- Lied: LB 673: 1, 2, 3 

 

2. Oplaaiend vuur, verteer 
wat krom is of verkeerd, 
de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
Ga met uw licht ons voor, 
U trekt een lichtend spoor, 
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 

 
3. Liefde voor al wat leeft 

wordt ons een kostbaar kleed 
waarmee wij ons armoedig pogen sieren. 
Verdwenen is de trots, 
wij kennen ons tekort. 
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren. 

 4 

- Overweging 
  stilte 

- Lied: 687: 1, 2, 3  

 

 

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. 
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3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 

  Rond de tafel 

- voorbeden en stil gebed 

- Gesproken Geloofsbelijdenis 

- Nodiging 

- We wensen elkaar de Vrede van Christus  

- Tafelgebed 

- Onze Vader verborgen – gezongen (Oosterhuis) 

 

 6 

 

 



 7 

 

 
 
- delen van brood en wijn 

- Het leven van de gemeente 
Mededelingen 
Collecte 

  kinderen komen terug in de zaal 
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- Slotlied: LB LB 686: 1, 3 

 

3. De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

- Zegen, afgesloten met het gezongen Amen (3x) 

Ambtsdragers verlaten als eersten de zaal 


