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Viering van  

Wijkgemeenten Vlaardingen  

en de Windwijzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Anders, toch sámen! 

 

 

Grote Kerk Vlaardingen 

Voorgangers Annabell de Jong  

Hugo M. Habekotté  

Organist Aad Zoutendijk 
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VOORBEREIDING   

♫ Orgelspel    

Moment van verstilling   

Welkom   

Introductie Beeldcompilatie / Morning has broken 

Groet en bemoediging   

♫ Lied : Lb 701 (cantorij Bethelkerk) 

 

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
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Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij Open Bijbel   

Kindermoment: Gebakje met kaarsje 

♫ Lied : Lb 683, 2.3.4 (cantorij Bethelkerk) 
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Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 

 

De wonderen zijn om ons heen, 

ze waaien op de wind. 

't Is feest vandaag, voor iedereen: 

een nieuwe tijd begint! 

 

Schriftlezing (Grote Kerk): Jesaja 44, 1-5 HS 

♫ Orgelspel  Verbinding tussen de lezingen 

Schriftlezing (Grote kerk): Handelingen 2, 1-13 HS  

(Grote kerk) 

♫ Lied Lb 685 (cantorij Bethelkerk) 
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Als een moeder mij omhelzend, 

een omarming dag en nacht, 

zo voed jij me met je lichaam, 

vormt me door je zorg en kracht. 

 

Als een vader mij beschermend, 

breng je inzicht, harmonie 

en je zet me op je schouders 

zodat ik de wereld zie. 

 

Lieve vriend, door jouw nabijheid 

voel ik liefde diep in mij. 

Jij sterkt mij met jouw belofte, 

vrede, troost en rust geef jij. 

 

Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 

Leid mijn leven naar het wonder, 

Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

Overdenking aansluitend stilte en meditatief orgelspel 

♫ Lied Lb 695 (cantorij Bethelkerk) 
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Raak met uw adem mijn onrust  

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt  

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

Kom en doorstraal mijn dagen,  

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

Heer, raak ons aan met uw adem,  

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

Gedicht (Windwijzer) 
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DIENST VAN DE GEBEDEN    

Gebeden (Centrum West en Holy/muzikale responsie) 

Muzikaal intermezzo Dwarsfluit (Holy) 

BESLUIT VAN DE DIENST    

Woorden van wegzending   

Zegen   

♫ AMEN   Lb 681 (cantorij Bethelkerk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ Orgelspel    


