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Niet alleen… 

 
 

Pinksterdienst online 

Voorgangers: pastoor Francis De Meyer & ds. Winanda de Vroe 
Zang:  Lianne van der Wel en Jan Pijnenborg 
Orgel: Kees Welmers, Piano: Maria Zijlmans 

Liturgisch bloemstuk: Gerby Oostra 
Beeld en geluid: Jan Marcelis 
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Woord van welkom   
 
Openingslied: My lord what a morning 
My Lord, what a morning 
My Lord, what a morning 
O my Lord, what a morning 
When the stars begin to fall 
You’ll hear the trumpet sound  
to wake the nations underground  
looking to my God’s right hand  
when the stars begin to fall 
 
My Lord what a morning 
My Lord what a morning 
My Lord what a morning 
When the stars begin to fall 
 
You’ll hear the sinner moan 
to wake the nations underground  
looking to my God’s right hand  
when the stars begin to fall 
 
My Lord, what a morning 
My Lord, what a morning 
O my Lord, what a morning  
when the stars begin to fall 
 
Aansteken van de Paaskaars   
Uitleg bloemstuk          
 
Wie alleen loopt (Patrice Kayo uit Kameroen)   
Wie alleen loopt,  
raakt de weg kwijt. 
Alleen uit de gemeenschap 
komt de wijsheid. 
Eén hand kan geen touw 
om een bundel knopen. 
 
Wie alleen loopt  
raakt de weg kwijt. 
Wie dan valt,  
heeft niemand om haar te helpen. 
Wie dan schreeuwt,  
heeft niemand die haar hoort. 
Wie alleen loopt,  
gaat gebukt onder haar last. 
Niemand deelt haar vreugde  
niemand haar verdriet. 
 
Wie alleen loopt,  
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raakt de weg kwijt. 
Ze heeft maar twee voeten,  
zij heeft maar twee armen,  
zij heeft maar twee ogen. 
 
Maar in de gemeenschap  
heeft ieder duizend handen,  
heeft ieder duizend voeten,  
loopt niemand ooit alleen. 
 
Waar denk je aan bij het thema: niet alleen?   
 
Gebed:      
God van leven,  
soms houden we onze adem in,  
als we zien wat er allemaal in uw wereld gebeurt, 
zoveel verdriet is er,  
zoveel dat verkeerd gaat, zoveel dat misloopt.  
Daarom bidden wij: zend toch uw geest van vernieuwing.  
Soms raken we buiten adem, God,  
alsof we geen lucht krijgen door alles wat ons bedrukt en benauwt,  
voor alles waar we ons zorgen om maken en alles waar we bang voor zijn. 
Daarom bidden we: zend toch uw geest van kracht.  
Op deze dag van licht en vuur en wind bidden wij om geestkracht,  
om nieuwe moed, om lucht en liefde  
om samen in beweging te komen op de weg die Jezus ons gewezen heeft. 
Amen 
 
Glorialied   Alles wat adem heeft, psalm 150b 
 
Refrein: Alles wat adem heeft love de heer,(2x) 
 
Looft God in zijn heilig domein 
Looft Hem in zijn groots firmament 
Looft Hem om zijn daden van macht 
Looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid 
 
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn 
Looft Hem met harp en met citer 
Looft Hem met handtrom en reidans 
Looft Hem met snaren en fluit 
 
Looft Hem met slaande cymbalen 
Looft Hem met klinkende cymbels 
Alles wat adem heeft, love de Heer, God lof 
 

 
 

Eerste lezing uit NBV Handelingen 2  : 1-11  
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
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Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven.  
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder 
volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn 
eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 
“Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij 
hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, 
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en 
Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden proselieten, mensen 
uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 
grote daden.” 
 
Tussenzang: De discipelen 
De discipelen zaten tezaam bijeen 
En ze baden tot God de Heer 
Daar was/klonk plots een geluid als een machtige wind  
en vlammen daalden toen neer 
 
Refrein: ’t is het feest ’t is het feest van de Heilige Geest 
Want de Geest is gekomen en woont nu bij ons 
’t is het feest van de Heilige Geest 
 
De discipelen zaten tezaam bijeen 
En ze spraken een vreemde taal 
En de mensen uit landen van heinde en ver 
Verstonden het allemaal. 
 
De discipelen zaten tezaam bijeen 
En vertelden het volk Gods Woord 
Alle mensen, zij hebben in iedere taal 
Gods blijde boodschap gehoord 
 
Tweede lezing: uit het evangelie van Johannes 14, 15-21   
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn 
geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper 
geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de 
wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, 
want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer 
tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult 
Mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in 
de Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij 
heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn 
Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en ik zal Mij aan hem 
openbaren”.   
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       kort orgelspel  
  

 
 

Overdenking       
 
Lied uit Taizé Jongeren van over de hele wereld zingen hetzelfde lied! 
In resurrectione tua Christe caeli et terra laetentur 
Laten hemel en aarde zich verheugen in uw opstanding, o Christus.   
 

 
 

Inzameling van de gaven en mededeling   
De collecte is bestemd voor de actie van Kerk in Actie: Brabantse kerken 
slaan de handen ineen voor de stille coronaramp in Moldavië (ook Europa!).    
U kunt deze link gebruiken om geld over te maken met de vermelding 
‘Pinkstercollecte’. U kunt ook een bedrag overmaken op over op NL02 RABO 
0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk o.v.v. 
Pinkstercollecte.  
 
Voorbeden, afgesloten met een gezamenlijk gezongen ‘Onze Vader’ 
   
Onze vader: (mel. Sailing) 

 
(Onze Vader in de hemel, steeds geheiligd is Uw naam. 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede hier op aarde, overal.) 
 
Geef toch heden alle mensen hier op aarde daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden zoals wij doen aan  elkaar. 
 
En leid ons niet in bekoring om te leven ver van U.  
Maar verlos ons van het kwade in de wereld, in onszelf. 
 
Want aan U is alle glorie en aan U is alle macht. 
Alle kracht en alle goedheid komt aan U toe. U alleen. 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4162
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Slotwoord: met handen, ogen en oren  

 

Als wij het eens gaan doen,  
jij en ik,  
geven wat je hebt: 
tijd, aandacht, naam, talent,  
kracht, arbeid, vaardigheid,  
mededogen, troost, moed. 
 
Als wij het eens gaan doen,  
jij en ik,  
delen wat je bent:  
handen voeten, mond, hart,  
huilen, lachen, zingen, verlangen. 
 
Als wij het eens gaan doen, 
jij en ik,  
geven wat je óók hebt: 
onvermogen, onwil,  
onbegrip, ongeloof. 
 
Als wij het eens gaan doen,  
jij en ik,  
delen wat je óók bent:  
troosteloos, moedeloos,  
hopeloos, krachteloos, harteloos. 
 
Als wij het eens gaan doen,  
jij en ik,  
voor elkaar,  
voor anderen,  
zou dan niet de hel doven  
en de woestijn gaan bloeien? 
 
Hij heeft het gedaan, van dag tot dag, met hart en hand. 
Hij heeft het gedaan, alle dagen! 
“Doet dit ook”, zei Hij. 
Dit doen is onuitsprekelijk geluk. 
   
Zegen             
  

Slotlied: Geest die vuur en liefde zijt 
Geest die vuur en liefde zijt,  
Geest die leeft van eeuwigheid,  
voortkomt van de Zoon en Vader,  
leid, o Heer, ons altijd nader  
door uw liefde, door uw licht, 
 tot uw heilig aangezicht. 
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Geest van wijsheid, Geest van raad,  
aller dingen zuivere maat. 
Trooster die met wondere krachten  
bijstaat wie in leed versmachten;  
wees ons op de levenszee  
vaste baak en veilige ree. 
 
Geest die waakzaam zijt en sterk,  
hoed het schip van Christus’ kerk. 
Stuur het tot aan ’t zalig ende,  
tot der tijden loop zich wende,  
van deez ’onbestendigheid, 
in uw stralend eeuwigheid. 
 
 

Deze viering is voorbereid en uitgevoerd door leden van de Protestantse Kerk 
en de St. Jozefparochie te Oisterwijk.  

 


