
1 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Er laten zich aan hen zien: 
tongen - die zich verdelen - als van vuur; 

het zet zich neer op ieder van hen. 

Zij worden allen vervuld 
van heilige geestesadem. 
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Knoptorenkerk Sint-Oedenrode 
7 juni 2019 
 

 

Vooroefening van het Slotlied 
 

Voorbereiding 

 

Tijdens het voorspel van het eerste lied met trompet en orgel gaat 
ieder staan en daarna zingen we:  
 

“Kom laat ons deze dag” (LB 672) 
(1 allen, 2 vrouwen,3 allen, 4 mannen, 5,6 en 7 allen) 
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Vrouwen:  
2  O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 

Allen: 
3  In ’t lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

Mannen:  
4  Gij liefdevuur van God, 

kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 

Allen: 
5  Des Heren tafel brengt 

ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus’ bloed 
en Christus’ lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, 
gelovig, blij en stil. 

Allen: 
6  Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 
 

Allen: 
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. 

Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Toenadering (t. Maria de Groot) 

Scheppende Geest, Geest van vertroosting,  
Geest van bevrijding, kom en verheug ons hart. 
Scheppende Geest, Geest van vertroosting,  
Geest van bevrijding, kom en verheug ons hart. 
Kom, Geest van oorsprong, kom levensadem 
Jij die op de wateren broedde, gevleugeld licht, 
Jij die het aanzien gaf aan de aarde. 
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Scheppende Geest, Geest van vertroosting,  
Geest van bevrijding, kom en verheug ons hart. 
Geest van leven, uit wie wij geboren zijn 

in wie wij geborgen zijn, bij nacht en dag 
in wie wij herleven mogen 
kom en vernieuw het aangezicht van de aarde. 
Scheppende Geest, Geest van vertroosting,  
Geest van bevrijding, kom en verheug ons hart. 

 
zingen: Psalm 68, 1 en 3 
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3 O God, de wonderen die Gij deed, 
toen Gij daar voor ons henen schreed! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
Kyrie en Gloria 

Laten wij de Eeuwige om ontferming aanroepen 
voor de nood der wereld, 
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
(…………….) 
Eeuwige, 
onze wereld is vol van gekleineerde mensen, 
die roepen om bevrijding 
uit de angstwekkende klauwen 
der niets ontziende machtigen: 
de grote en kleine vernietigers 
die mensenkind schenden. 
Daardoor is hun leven geen leven , 

en zijn zij door de dood omvangen. 
Ook onze schone aarde zèlf, 
valt ten prooi aan hen, 
die haar uitzuigen en kaalscheren 
ten behoeve van de consumptiezucht der mensen. 
Wij roepen om uw geestkracht, 
dat die ons er toe zal aanzetten, 
om begaanbare wegen te zoeken, 
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opdat  het leven van allen mogelijk wordt: 
één voedende aarde, 
één veelkleurig volk  

van toegewijde mensenkinderen. 
Dat wij innig trouw zullen blijven  
in woorden  en daden, 
aan dit verstrekkend visioen, 
waartoe gij ons steeds weer oproept, 
zo bidden wij allen tezamen:  

 
Heer, ontferm u  en Glorie, glorie (LB 299e)  staande 
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Rond de Schrift 
 

Groet 
De Heer zal bij U zijn 
De Heer zal U bewaren 
 

Gebed van de zondag 

Eeuwige God, 
Open ons hart  
voor uw heilige Geest, 
verlicht ons en maak ons één. 
Kom de aarde herscheppen 
en de mensen vernieuwen 

door de kracht van uw liefde, 
de taal waarin alle volkeren mogen verstaan 
door uw Zoon, Jezus Christus, 
op deze dag der dagen 
en heel ons leven. 
Amen. 
 
Eerste lezing: Joël 2, 28-32 
 
Zingen: “Vrees niet, gij land, verheug U” (LB 678, 1, 2, 3 en 4) 
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2 De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 

u waarlijk goed. 
 
3 De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 
De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 
 
4 Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 

 
 
Tweede lezing: Handelingen 2, 1-11,  
 
gevolgd door acclamatie  “U komt de lof toe” 

 
 

Preek  “Als er geen visioen is  
  wordt een gemeenschap teugelloos,- 

  bewaakt die het onderricht (dat is: de Tora!) 
  zalig is hij!” (Spreuken 29,18)   
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Zingen:  “Wat altijd is geweest”  (LB  689) 
strofe 1 en 2 in beurtzang. strofe 4 allen 
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2. 
(vz) Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 
(a) Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
(vz) Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
(a) Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 

3. 
Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 

van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 

 

Rond de Tafel 
 

Mededelingen namens de kerkenraad 
Nodiging  
Toelichting op de gaven 
 
Voorbeden  
Stil gebed  
Afsluiting 

 
Collecte onder muziek (trompet en orgel)  
 

Tafellied:   Levend Brood   (Eerst wordt het lied een keer gespeeld) 
(t. Huub Oosterhuis; m. Willem Retze Talsma/LvdK 112)  
Staande tot en met de vredegroet (wie niet kan mag natuurlijk zitten 
blijven). 
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Mannen:  2. Waar velen zijn gestorven 
hebt Gij ons honderdvoud 
een nieuw bestaan verworven, 

Gij zijt ons lijfsbehoud. 
 

     Allen:  3. Gij roept ons uit de zonde, 
Gij maakt ons brood en wijn 
om met elkaar verbonden 
uw nieuwe mens te zijn. 

 
Vrouwen: 4. O lichaam ons gegeven, 

o Heer van ons bestaan, 
geef dat wij van U leven 
en niet verloren gaan. 

 
     Allen: 5. Heer God, hier in ons midden, 

maak uw belofte waar. 
Nu laat uw woord geschieden 
en schenk ons aan elkaar. 

 

Tafelgebed 

 

Ja, ook wij stemmen in 
met het lied op het leven 

dat steeds is gezongen 
door mannen en vrouwen 
en groten en kleinen 
dat ook vandaag nog weerklinkt 
uit de mond van zovelen: 
 
Wij gedenken hier en noemen 
Jezus van Nazaret, 
aan wie wij het danken 
dat ook wij mogen delen 
in de vreugde van de Tora. 
Wij houden in ere 
de tafel vol broden 
de wijn die hij deelde 
met ieder die wilde. 
Het woord van bevrijding 
was  zijn dagelijks brood 
 
Zo was er die avond 
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toen hij met zijn vrienden 
voor de laatste keer 
de Uittocht herdacht: 

het brood laat ik jullie, 
als teken van leven, 
de wijn die ik schenk 
is een toost op de toekomst, 
als God alles zal zijn 
en in iedereen, 
zo bidden wij allen tezamen: 
 

Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel als ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
Leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht 
en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid 
Amen 

 

Vredegroet 
 
De vrede van de Heer zij met u allen 
Zijn vrede ook voor u! 
 
Ieder wenst een aantal kerkgangers  de vrede van Christus. 
 
U kunt weer gaan zitten  
 

De diakenen breken het brood .  
 
Gemeenschap van brood en wijn/druivensap 
 
Eerst orgelspel  en daarna zingen wij Veni sancte spiritus (Taizé), 
LB 681)    
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Vertaling:  

Kom heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde. 

 

 

  
Leefregel (bew. Niko Vlaming) 

 
Met uw woord in ons hart 
en onze handen vaardig tot uw werk 
spreken wij uit, o Heer, 
jegens U en onze naaste:  
(10 stemmen uit de gemeente spreken vervolgens:) 
 
1. dat wij U zullen dienen en niemand anders; 

2. dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen; 
in de gestalte van Jezus Christus, 
dienstknecht van de minsten der mensen; 

3. dat wij uw naam zullen heiligen; 
4. dat wij uw toekomende dag zullen vieren; 
5. dat wij onze ouders zullen eerbiedigen; 
6. dat wij het leven hooghouden; 
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7. dat wij elkaar trouw zijn; 
8. dat wij niets van elkaar zullen toe-eigenen; 
9. dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten; 

10.dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. 
Zo hebben wij gehoord.  
zo zullen wij doen, 
Heer onze God, 
gezegend zijt Gij. 
 

Slotlied: “Wij zijn uw volk”  
  (t. Michel van der Plas; m. Jan Valkestijn) 

(1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 en 5 allen) 

 
Vrouwen 2. Wij zijn Uw volk, wij zijn met U verbonden, 
sinds U aan onze vaderen verscheen 
in de woestijn en met hen uitgezonden 
om U te dienen, Heer, en U alleen. 
 
Mannen 3. Wij zijn Uw volk, wij blijven U behoren, 
door U beveiligd en door U gevoed, 
ja, Heer, Uw eigendom en uitverkoren 

als koningskind'ren van het hoogste goed. 
 
Allen 4. Wij zijn Uw volk, wij zullen van U spreken 
op deze wereld in geluk en rouw 
Uw eigen liefdevolle levensteken, 
de zingende getuigen van uw trouw. 
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Allen 5. Wij zijn Uw volk, o draag ons nu ook verder 
door heel het doornig dal van onze tijd 
als op de schouders van de goede herder, 

naar de muziek van uw vervulde tijd. 
 
 

 

Wegzending en zegen, met Amen van allen. 
 

 

 
 
Na afloop van de dienst gaat U – terwijl de muziek U 
uitgeleide doet -  langs de bar in de toren, waar U koffie of 
thee en “ïets erbij” ontvangt en daarna verspreiden wij ons 
links - vanuit de uitgang der kerk - op het grasveld. 
Mocht het onverhoopt geen goed buitenweer zijn, dan doen 
wij hetzelfde in de kerk op de gewone wijze, maar dan 
luisteren we het muziekstuk eerst af! 
 
 

 

 

 

 

Colofon 

De dienst werd voorbereid en geleid door ouderling Toos Siertsema  
en dominee Chris Mondt.  
De muzikale begeleiding werd verzorgd door organist Cees Veldhoen 
en trompettist Wessel Deurwaarder. 
We danken hen voor hun mooie spel en ook Fred Vonk wordt hartelijk 

bedankt voor zijn liedbewerkingen!  
Dirigent Maria Loohuis en de cantorij bedanken we voor het van 
tevoren doornemen van enkele liederen. 
Ook de makers van de Orde van Dienst ontvangen dank! 
De koster, de gastvrouwen en -mannen worden bedankt voor hun 
hulp en zorg bij de ontmoeting buiten, dan wel binnen! 


