
 

 

 

 

Orgelspel: Nun bitten wir den Heiligen Geist 
 Adolf Brunner 

INTREDE 

De paaskaars brandt 

Kerkenraad komt binnen 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de kaarsen 

Daarbij zingen: 296 
 'Die de morgen ontbood' 
 T S. de Vries | M W. Vogel 

Moment van stilte 

(Gemeente gaat staan) 

Bemoediging 
 Onze Hulp is in de naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 Hoe talrijk zijn uw werken, God. 
 Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 
 vol van uw schepselen is de aarde. 
 U zendt uw adem en zij worden geschapen, 
 U geeft de aarde een nieuw gelaat. 

Antifoon: 668 1x voorzang, 1x allen 
 'Halleluja! 
 Adem van God vult heel de aarde' 
 T Wijsheid 1:7 | M L. Sanderman 

 

Aanvangslied: 68a vers 2 en 3 
 'God, toen u optrok met uw volk' 
 T Psalm 68, R. van Loenen | M Genève 1551 

Antifoon: 668 

(Gemeente gaat zitten) 

Gebed van toenadering, kyriegebed 

Afgesloten met: 301j 
 'Kyrie eleison' 
 M D. Reindorf 

Glorialied: 309a 
 'Gloria a Dios' 
 T & M Peru 

Glorie aan God in de hemel. Lof voor God voor altijd! 
De letter i in Gloria, Dios, siempre, wordt daarbij als j 

uitgesproken: Glorja, Djos, sjempre. 
 

RONDOM HET WOORD 
Groet 
 De Geest van God met u allen. 
 De Geest van God ook met u. 

Gezongen gebed bij de opening van het Woord 

Zingen: 333 
 'Kom, Geest van God' 
 T S. de Vries | M W. Vogel 

Moment voor de kinderen en voor iedereen 

Eerste lezing: Handelingen 2: 
 14, 15, 22 - 24, 32, 33 en 37 - 42 

Zingen: 686 vers 1, 2 en 3 
 'De Geest des Heren heeft' 
 T H. Oosterhuis | M B. Huijbers 

Tweede lezing: 1 Petrus 5: 1 - 7 en 12 - 14 

Zingen: 673 vers 1, 3 en 4 allen, 2 cantorij 
 'Heilige liefdeskracht' 
 T R. Littledale | M R. Williams | DOWN AMPNEY 
 V A. Govaart 

Preek 

Orgelspel: Koraalbewerking Wij leven van de wind 
 Max Reger 

Zingen: 687 vers 1, 2 en 3 
 'Wij leven van de wind' 
 T J. Zijlstra | M J. Crüger 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 
 1e Collecte (donkergrijs): Diaconie 
 2e Collecte (lichtgrijs):  NoorderLichtgemeente 
 3e Collecte (groen):  Pinksterzendingscollecte 

Orgelspel: Variatie van Aria Tertia 
 Johann Nauss 

De kinderen komen terug in de kerk 

Gebeden  
 (Onze Vader wereldwijd, dankgebed, voorbeden, stil gebed) 

Acclamatie: 368h 
 'Vervul ons met uw Geest' 
 T A. Govaart | M J. Valkestijn 

Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad 

Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit in eeuwigheid. 

Amen. 
 

GA MET GODS ZEGEN 

Kinderen van de crèche komen in de kerk 

Slotlied: 675 vers 1 en 2 
(staande) 'Geest van hierboven' 
 T M. Jacobse | M G. Gastoldi 

Zegen 

(gezongen) Amen, amen, amen! 

Orgelspel: Komm. Gott, Schöpfer, Heiliger Geist 
 J.S. Bach 



Na de dienst bent u van harte welkom in de Shalomzaal 
achter de kerk voor een ontmoeting met een lekker kopje 
koffie of thee. 
 
Wilt u meer weten over onze gemeente? Bij de uitgang ligt 
een folder voor u klaar! U kunt natuurlijk ook iemand 
aanspreken of de website bezoeken. 

www.noorderlichtgemeente.nl 

 
Volgende diensten 
Volgende week is er géén viering in onze 
NoorderLichtkerk! Voor deze oecumenische dienst zijn 
we, samen met vele andere kerken in Zeist, om 10:00 uur 
te gast bij de Evangelische Broedergemeente op het 
Zusterplein te Zeist. Welkom! 
 
Taizéviering 
Vanavond is er in de Doopsgezinde kerk een 
Taizéviering. Aanvang 20:30 uur. De laatste kans - de 
groep mensen die de vieringen draagt is te klein om door 
te gaan. Toch ook mooi om met Pinksteren te stoppen, en 
te weten dat het lied van de Geest verder gaat. 
 
Samen gemeente zijn 
Hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen die wij 
uit de kerk mochten ontvangen. Ook bedankt voor alle 
mooie kaarten. Het doet ons goed. 

Hartelijke Groet, 
Aartje en Herman van Vulpen. 

 
Rekeningnummers collectes 

• 1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist 
o.v.v. 1e collecte NLg Diaconie 

• 2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist 
o.v.v. 2e collecte NoorderLichtkerk 

• 3e collecte: NL47 INGB 0007 1283 83 
t.n.v. Diaconie NLg o.v.v. 
3e collecte NLg Theologisch onderwijs Ghana 

 
Collecte Kerk in Actie Moldavië 
De collecte van vorige week zondag 21 mei, bestemd 
voor KiA Moldavië, heeft € 204,00 opgebracht, Hartelijk 
dank! 

Deelkast 
Hartelijk dank voor de diverse producten die ingezameld 
zijn voor de Deelkast. Weer twee kratten vol hebben wij 
kunnen toevoegen aan de voorraad. 
 
Pinksterzendingscollecte 
Pinksteren is ook het feest van de kerk en haar zending. 
Daar collecteren we vandaag voor. Kerken in Noord-
Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen 
ondersteunen. Zo'n gedegen opleiding is belangrijk, 
opdat het Evangelie op een passende manier verkondigd 
en gedaan wordt. Vandaag delen wij onze gaven voor het 
theologische trainingscentrum in Noord Ghana. Meer info 
op de website van onze gemeente (knop 
werelddiaconaat). 

Commissie voor Zending & Werelddiaconaat NLG 
 
Weer fysiek collecteren via Givt  
Een van de functies van de 
collecte-app Givt is dat men 
alsnog fysiek aan de collecte kan 
geven door de mobiele telefoon in 
de buurt van een collectezak te 
houden. Omdat we al lange tijd 
collecteren via de mandjes bij de 
uitgang was deze mogelijkheid niet meer aanwezig in de 
NoorderLichtkerk. Sinds kort is er een Givt-tag aan het 
eerste collectemandje bij de uitgang bevestigd. U kunt 
(als u dat wilt) dus weer fysiek bijdragen aan de collecte 
wanneer u de Givt app gebruikt. Kies in dat geval na het 
invoeren van de bedragen niet voor Lijst, maar voor 
Collectemiddel en houd uw mobiele telefoon bij de 
uitgang in de buurt van de mandjes.  
 
Nog twee bankverplaatsers gezocht 
4 juni Kerkendag, op het grasveld bij de Evangelische 
Broedergemeente. Elk jaar een groot feest. Samen de 
viering meemaken, na de viering ontmoetingen volop. 
Alleen: de banken uit de kerkzaal lopen niet zelf naar het 
grasveld toe. Wie helpt ze? Als NoorderLicht zochten we 
vier sjouwers, er meldden zich al twee. Wie maakt de club 
vol? Samen met de hulp uit andere kerken begin je om 
8.30, daarna is er koffie. Graag aanmelden bij Karien de 
Haas, scribaat@noorderlichtgmeente.nl. 
 
 

Gratis concert: zaterdag 3 juni! 
Op zaterdag 3 juni gebruiken twee koren onze kerkzaal 
voor de repetitie van een bijzonder muzikaal werk, de mis 
voor twee koren van de Zwitserse componist Frank Martin 
(1890-1974). Ze nodigen iedereen uit om de generale 
repetitie om 16.00 uur mee te maken. 
  
Martin schreef dit werk in 1922 als zijn eigen persoonlijke 
geloofsbelijdenis en om die reden vond hij dat het niet 
voor andermans oren bestemd was. In 1963 besloot hij 
dat het toch uitgevoerd mocht worden. Sindsdien verrast 
en raakt het velen. Dirigent zijn Árpád Schermann en 
Noémi Schermann. Meer informatie op de site van een 
van de koren, Fluentesono.nl. Welkom, ingang onder de 
toren, vanaf 15:45 uur.  
 
Agenda 
Om vast rekening mee te houden deze data: 

• 18 juni, 14:30 uur: Cantatedienst 
NoorderLichtkerk 

• 9 en 10 september: Open monumentendagen 
Ook in en om de NoorderLichtkerk 

• 24 september: Startzondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor de Zondagsbrief kunt u uiterlijk donderdag 
(vóór 19.00 uur) aanleveren via de email. 

zondagsbrief@noorderlichtgemeente.nl 
MDW 

 


