
 
 
 
 
 
 

 
 

‘Wij leven van de wind’ 
 

Pinksteren 
 

5 juni 2022 
Viering Heilig Avondmaal, Lutherse gemeente Zwolle 

 
Afscheid van de ambtsdragers Jan Grisnich en Pieter Visser 

Bevestiging van de ambtsdragers John van Boven en Marga Konings 
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Oefenen van liederen 
 
Lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 
Welkom 
 
Voorbereiding 
Ouderling: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader en  

de Zoon en de Heilige Geest.  
Allen:   Amen. 
 
Ouderling: Onze hulp: de Naam van de Levende! 
Allen:  zingen: 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’  

 
 
Ouderling: O God, daal neer in onze harten. 
Allen:  ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’  
Ouderling: In Uw Licht leven wij. 
Allen:   ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’  
Ouderling: U, O God, blijft ons nabij, hoe het ons ook te moede is. 
  Dat wij ons geraakt weten door uw adem,  

en de vrede zoeken,  
  Uw liefde leven, en elkaar willen kennen in uw naam.  

 Dat wij het kwade loslaten en leven in uw vergeving. 
Allen:   ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’ 
Ouderling U vernieuwt ons bestaan, uw Geest is in ons midden  

– overal en altijd. 
Allen:    Amen 
 
Introïtus Psalm 68:7 ‘God zij geprezen met ontzag’  
 
Kyrie en gloria, lied 299e. I door cantorij, II door allen. 
 
Groet 
Voorganger: De Levende is met u. 
Allen:  Gods vrede zal u bewaren. 
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Gebed, gezongen, lied 670 ‘Kom Schepper, God, o Heilige Geest cantorij 1, 4, 
6, allen 2, 3,5 en 7 

 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing: Ruth 2 
Cantorij: Danket dem Herren, Schütz 
 
Karin Kraus: Boaz en Ruth, 29 x 39 cm, 
vetkrijttekening in de Masai-Bijbel, 
tekeningen van een Afrikaans volk.  
  
Karin Kraus (geb. 1941 te Gimmeldingen 
bij Neustadt in Duitsland) werkt en leeft 
als dierenarts en missiezuster van de 
Dienaressen van Christus-Koning in 
Freiburg bij de Masai, een herdersvolk 
in Oost Afrika. Ze zijn rijzig van gestalte 
en zelfbewust en trekken met hun 
kuddes runderen rond in de 
steppegebieden van Kenia en Tanzania.  
 

 
Evangelielezing. Johannes 20:19-23 Allen gaan staan  
 Aankondiging 
 Psalmwoord 

  
Evangelielezing  

  
Allen gaan zitten 

  
Verkondiging 
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Lied 679 ‘Geweldige gedreven wind’ met melodie uit liedboek 1972 van 
Adriaan C. Schuurman 

 
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 
 
Vraag aan de gemeente  
V. Gemeente van Christus, hier staan twee ambtsdragers. 

Beloven jullie hen te aanvaarden, 
hen te omringen met jullie medeleven,   
te dragen in jullie gebeden 
en samen met hen te werken in dienst van de Levende God?  

Allen: Ja, dat beloven wij. 
 
Lied 416 ‘Ga met God’  
 
Afkondigingen. 
Iedereen is welkom rondom de tafel. Bij het Avondmaal worden brood en wijn gedeeld in een 
kring rondom de tafel. Op aangeven van de  coördinator kan een ieder in de kring 
plaatsnemen. In de eerste kring zijn kinderen en hun ouders genodigd. Indien u een glutenvrij 
dieet hebt, kunt u rechts naast de predikant gaan staan. Wijn wordt in de grote kelk 
geschonken en druivensap in de kleine.  
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk met wijn of 
druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke kelk bij u hoort. Er wordt niet 
uit de beker gedronken. De kring wordt afgesloten met een zegenbede, waarbij een hand 
gelegd kan worden op de schouder van wie naast u staat. 

 
Collecte. Tijdens de collecte zingt de cantorij ‘Holy Spirit’ van Carter 
 
Gebeden. Dankgebed voor de gaven, voorbeden met responsie 681 ‘Veni 

sancte Spiritus’ en stil gebed. 
 
Credo: 343 ‘Geloofd zij God, die heel de wereld’. De gemeente gaat staan, 

indien mogelijk.  
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Prefatie 

 
 
Lofprijzing   
Sanctus 

 

Avondmaalsgebed  
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Onze Vader – Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; geef 
ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van het kwade. 

 
 
Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
 
Agnus Dei 

 
 
Vredegroet. U kunt elkaar de vrede van Christus wensen met een gebaar van 

nabijheid.  
 
Nodiging   
 
Communio - Delen van brood en wijn  
 



7 
 

Musica sub communione – tafelmuziek o.a. Lied 671 ‘Nu bidden wij de heilige 
Geest’ , cantorij 1, 3, allen 2, 4. Gemeenteleden die op dat moment 
niet in de kring bij de tafel staan kunnen couplet 2 en 4 meezingen.  

 
Dankzegging 

 
Dankgebed 
 
Lied 687 ‘Wij leven van de wind.’ De gemeente gaat staan. 
 
Zending en zegen  
A: Amen 
 
Orgelspel 
 
Inkijkje in de agenda 
Vandaag, 19.00 uur, Cantateviering in de Grote Kerk: Brich dem Hungrigen dein Brot. 
Dinsdag 7 juni, 19.30 uur Bijeenkomst nieuwe leden 
Woensdag 8 juni, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 
Zondag 12 juni, 10.00 uur in Nieuwe Pekela: Noordelijke buitendag. Welkom!  
Zondag 12 juni, 10.00 uur Trinitatis 
 
Aan deze viering werkten mee: Bart Lip, organist; Margo Jonker, voorganger; de 
cantorij o.l.v. Toon Hagen, vandaag begeleid door Bart Lip; Dite Husselman, 
ambtsdrager van dienst; Marjette Zomer, liturg. 
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