
 
 
Liturgie, 23 mei 2021  -  Pinksteren 
(te volgen via www.kerkdienstgemist.nl) 
 
Voorgangers Ds. Simon de Kam  Ouderling Jeroen Roukema 
Organist Bep Zwezerijn Oud.-Kerkrentm.    Gerrit den Otter 
Lector Marja Visser Diaken Francien Honders 
Geluid en beeld Dick en Natanja Smits Koster Ellis van Zoest 
Saxofoniste Marjolijn van der Lee 
 
Onze diensten zijn vanaf 23 mei 2021, bij te wonen door maximaal 30 personen.  
Aanmelden kan via onze website: www.hervormdmaurik.nl. 
 
Volgende week zondag, 30 mei, gaat ds. Wya de Kam-Diepeveen voor in de kerkdienst, die ook online uitgezonden 
wordt op www.kerkdienstgemist.nl. 
 
 
Vanaf 9:50 uur Pinksterliederen, live gespeeld op orgel en saxofoon  
 

Welkom en mededelingen  
 

Intochtslied  672 : 1, 2, 6 en 7 (Kom laat ons deze dag) 
 

Stilte, Bemoediging en Groet  
 

Het liturgisch bloemstuk bij Pinksteren   
Ditmaal helaas geen foto van de bloemschikking, daarvoor moeten we wachten tot de dienst. 
Maar hierbij wel alvast de beschrijving: 

De negen rode bloemen zijn het symbool voor de 9 vruchten van de Geest waarover de discipelen mogen 
getuigen aan de hele wereld. Het gipskruid staat symbool voor de wolk waaruit het vuur neerdaalde. 
De verschillende gekleurde bloemen staan symbool voor het verschil tussen mensen, hun taal en 
huidskleur.  
Door de hele schikking vormt de Hedera de verbinding met God en diens Eeuwige trouw. De neerdalende 
takken staan symbool voor de uitstorting van de Geest en de linten zijn de verschillende volkeren waar het 
goede nieuws verteld mag gaan worden. 

 

Kyriëgebed en Glorialied  687 (Wij leven van de wind)  
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 

Kindermoment en Kinderlied  Vuur uit de hemel (Elly&Rikkert) 
 

Schriftlezing Oude Testament Joel 3 : 1 - 5  
 

Lied  Psalm 25 : 2 (Here maak mij Uwe wegen)  
 

Schriftlezing Nieuwe Testament Handelingen 2 : 1 - 24  
 

Lied  Joh. de Heer 25 (Daar juicht een toon)  
 

Overdenking  
 

Meditatief moment Abba, Vader op saxofoon en orgel 
 

Getuigenis 
 

Lied  Opwekking 343 (Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart) 
 

Dankgebed, voorbeden stil gebed en Onze Vader  
 

Slotlied  675 (Geest van hierboven) 
 

Zegen, gevolgd door een Pinksterlied op orgel en saxofoon  
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

In verband met de online diensten, vragen wij u uw collecte bijdrage over te maken op onze bankrekeningen: 
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik. 
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik 


