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Dayton Castleman: Tilting at Giants (In gevecht met reuzen), 2006, aluminium, 
staal, votiefkaarsen, glazen votiefhouders, vislijn, stalen kabels, 9 x 30 x 3 m. Tilting at 
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Intrede 

Muziek     A song for Pentecost van Dom Alan Rees 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
Muziek ter verstilling Largo uit Sonate op. 3 nr. 6 - Antonio Veracini (1659-1733) 
 
Openingsgebed 

 
Kyrie en Gloria 299 f  
 
Gebed van de zondag 
 
 
 

De heilige Schrift 
 
Evangelielezing  Johannes 14: 23-29 
 
Lied     Vivace uit Sonate op. 3 nr. 6 - Antonio Veracini 
 
Epistellezing   Handelingen 2: 1-13 
  

Lied     691 
 

Uitleg en verkondiging 

Lied     Every time I feel the spirit, the tenessee gospel society 

Every time I feel the spirit moving in my heart, I’ll pray 
Every time I feel the spirit moving in my heart, I’ll pray. 
Upon the mountain my Lord spoke 
Out of His mouth came fire and smoke 
Looked all around me, it looked so fine 
Till I asked my Lord if all was mine. 
Every time I feel the spirit moving in my heart, I’ll pray 
Every time I feel the spirit moving in my heart, I’ll pray. 

There ain’t but one train, upon this track 
It runs to heaven, an' right back. 
If I behave they will let me ride, 
I’ll have a home there when I get inside. 
Every time I feel the spirit moving in my heart, I’ll pray 
Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. 
 

 



 

Gebeden en gaven 
 

Toelichting op de collecte 
 
Voorbeden afgewisseld met gezongen acclamatie 368h 
 

 
 
 

Stil gebed  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
AMEN 
 

 

 

  



 

Zending en zegen 

Slotlied  687 

Wij leven van de wind 
Die aanrukt uit den hoge 
En heel het huis vervult 
Waar knieën zijn gebogen 
Die doordringt in het hart 

In de verborgen hof 
En uitbreekt in een lied 
En opstijgt God ten lof. 
 

Wij delen in het vuur 
Dat neerstrijkt op de hoofden, 
De vonk die overspringt 

Op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
Duif boven de Jordaan, 
Versterk in ons de gloed, 
Wakker het feestvuur aan. 
 
Wij teren op het woord, 

Het brood van God gegeven, 
Dat mededeelzaam is 
En kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
Geeft uit met gulle hand 
Dit manna voor elk hart, 
Dit voedsel voor elk land. 
 

   

Zegen  

 

Postludium  Komm, heiliger Geist, Herre Gott BuxWV 200 –  

 Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
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