
 

Zondag 23 mei 

 

Aanvang 10.30 uur 

 

Pinksteren 2021 

 

De vruchten van de Geest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorgangers: ds. Reinhold Philipp  

en ds. Antje van der Hoek 

Organist: Hans Jacobi  

Zang: Frederiek Muller 

Welkom: Betty Renssen  



Orgelspel  

 

Welkom en aansteken van de paaskaars 

 

Aanroeping en inkeer 
 

Voorzanger zingt: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw be-

gin gemaakt’ (lied 686) 
 

Votum (staande) 
Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige, 
die liefde is en grond van ons bestaan, 
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst, 
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

Groet (staande) 
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen! 

 

Inleidende lezing/Gebed van inkeer 

Acclamatie door voorzanger (2x): 

‘Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende -  

Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’ 
(lied 681) 
 

  



Zang: Aria Mein gläubiges Herze BWV 68 
 

Mein gläubiges Herze,  

frohlocke, sing, scherze,  

Dein Jesus ist da!  

 

Weg Jammer, weg Klagen,  

ich will euch nur sagen:  

Mein Jesus ist nah. 

 

 

Woord en gebed 

 

 

(Bijbel)lezingen: Handelingen 2: 1-13 

 

 

Zang: ‘Geweldige, gedreven wind’  
(lied 679: 1- 4 en 7) 
 

 

(Bijbel)lezingen: Galatenbrief 5: 22-26 

 

 

Zang: ‘Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest’ (lied 841, 1 en 2) 
 

 

Overweging en moment stilte 

 



Orgelspel 

 

Bevestiging van Betty Renssen als kerkenraadslid 

 

Zang: ‘Take, o take me as I am’ (lied 833, 2x) 

 

Bidden en geven 
 

Tijdens de voorbeden zingt voorzanger  

‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ (lied 368g);  
het Stil Gebed wordt beantwoord met:  

‘Heer, verhoor mijn gebed,  
laat mijn roepen U bereiken’ (lied 367f) 
 

 

Gezongen Onze Vader (lied 369c) 
 

 

Bloemengroet en aankondiging collecte:  

 

De collecten zijn bestemd voor:  

• Stichting Madalief * 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en 

omstreken 

 

Sluiting 

 



Zang: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!’ (lied 675) 
 
 

Vredegroet 

 

 

Uitzending en zegenbede (staande) 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

Een goede week! 

 

* De stichting Madalief is een non-profit organisatie met als 

doel om de kansarmste kinderen in Madagaskar (b.v. met 

schoolgeld en voedselhulp) een betere toekomst te bieden.  

(zie ook www.madalief.nl) 

 

  



U kunt uw bijdrage overmaken op: NL93INGB0000006397  

onder vermelding van:  

het collectedoel Stichting Madalief en/of  

Remonstrantse gemeente.  

 

 
 

U kunt na de dienst napraten via de onderstaande  

link via Zoom.  

 

Klik hier om naar Zoom te gaan 

 

 

Komende diensten/activiteiten: 

 

zo 30/5 om 10.30 uur:  

kerkdienst met ds. Martijn Junte 

 

 

 

https://zoom.us/j/99257803582#success

