
– Remonstrantse Gemeente Den Haag - 
 
 

Pinksteren 2020:  
Feest van wind en vuur, hoofd en hart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi, Welkom: Rachel 

Adriaanse, Lezing:  Madzy van der Kooij 

 

Orgelspel - Nun bitten wir den Heiligen Geist van Johann Gottfried Walther (1684 - 

1748) 

Welkom en aansteken van de kaars  

Bemoediging en groet 

Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 

die liefde is en de grond van ons bestaan 

die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 

Vrede zij u   

de wereld zij vrede   

Gebed 



Acclamatie: “Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende - Kom Heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde…”  (Lied 681, voorzanger 2x)  

 

Bijbellezing: Handelingen 2:1- 13 

Overweging 

Orgelspel- Meditatie over Veni Creator Spiritus van Hans Jacobi 

Gedenken overledene 

Voorbeden  

Acclamatie: ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’ (Lied 

368h, 2x) 

Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt.  

Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  

Uitzending en zegenbede 

Gezongen Amen 

Orgelspel- Toccata (over lied 671 Nu bidden wij de heilige Geest) van Hans 

Friedrich Micheelsen (1902 - 1973) 

 

  



Tussen het zingende kerkvolk - Willem Barnard  
 
 

Soms, als ze hun longen 
te boven zingen, 

het dak staat bol van geluid, 
kijk ik mijn ogen uit: 

 
alles verandert, de dingen 

staan stil te dansen, het altaar haast 
swingende, pinkstertongen 

worden de kaarsen en de gezichten 
 

van de gewoonste stervelingen 
glanzen van licht. 
Ik verwonder mij 

tot ik versta: 
 

zonder die tranen in mijn ogen 
had zich de wereld niet bewogen,  
gingen de dingen niet opgetogen  

al dat geloven achterna. 
 
 

Fijne Pinksterdagen! 
 


