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Opening:  Veni Sance Spiritus  (communauté de Taizé ) 

 

 
  

Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde. 
Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
kom tot ons, o heil’ge Geest. 

 
 Kom by ús, o hill’ge Geast, 
 stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde. 
 Kom by ús, o hill’ge Geast, 
 kom by ús, o hill’ge Geast. 

 

Welkom

http://www.taize.fr/fr_rubrique379.html


Bijbeltekst uit Handelingen (2: 1-13) 
 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 

 
------------ 
 
Doe’t it oan’e dei fan it Pinksterfeest ta wie, wienen se allegearre 
op ien en itselde plak byinoar; doe kaam der ynienen út ’e himel 
in gerûs oft der in ferheftige wyn oanstrûzen kaam; dat klonk 
troch it hiele hûs dêr’t se sieten. Der ferskynde harren wat dat op 
flammen fan fjoer like, dy’t útinoar gongen en dy setten har op in 
elk fan harren del; en se waarden fol fan ’e hillige Geast, en 
begûnen allegearre yn oare talen te sprekken, al nei’t de Geast it 
harren ynjoech har te uterjen. 
 
Moment stilte 
 
Muziek 
 
Praktische informatie 
 
Pinksterzegen voor onderweg 
 



 



 
 
Welkom 
   
Openingslied   

 
 
Hierheen Adem 
 
Hierheen, Adem, steek mij aan 
stuur mij uit jouw verste verten  
golven licht. 
 
Welkom armeluisvader, 
welkom opperschenker, 
welkom hartenjager. 
 
Beste tranendroger, 
liefste zielsbewoner, 
mijn vriend, mijn schaduw. 

Slotviering 

NPP 2018 



 
Even rusten 
voor tobbers en zwoegers, voor  
krampachtigen een verademing, ben je. 
 
Onmogelijk mooi licht, 
overstroom de afgrond  
van mijn hart, jou zo vertrouwd. 
 
God ben jij, zonder jou  
is alles nacht en ontij, 
wreedheid, schuld, 
 
maar jij maakt schoon. 
Verflenst mijn bloem - geef water 
zalf mijn wonden. 
 
Stijf sta ik, toegang verboden, 
ijzig. Ontdooi mij, koester mij. 
Vreemd ga ik, zoek mij. 
 
Ik zeg ja, jij, doe nee. 
Vergeld mijn twijfel met vriendschap 
zeven maal duizend maal. 
 
Niets ben ik zonder jou. 
Dood wil ik naar jou toe. 
Dan zal ik lachen.  
 
(H. Oosterhuis, naar de pinkstersequens ‘Veni sancte Spiritus’) 



Muziek 

 
Veni Sancte Spiritus 
 

 
  
 Kom by ús, o hill’ge Geast, 
 stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde. 
 Kom by ús, o hill’ge Geast, 
 kom by ús, o hill’ge Geast. 
 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde. 
Kom tot ons, o heil’ge Geest, 
kom tot ons, o heil’ge Geest. 

 



Bijbeltekst uit Handelingen (2: 1-13) 
 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 
 
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 
waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, 
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat 
ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 
hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe 
kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 
Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en 
ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in 
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’  
 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen 
zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 

 



Hannelingen 2: 1-13 
 
Doe’t it oan’e dei fan it Pinksterfeest ta wie, wienen se allegearre 
op ien en itselde plak byinoar; doe kaam der ynienen út ’e himel 
in gerûs oft der in ferheftige wyn oanstrûzen kaam; dat klonk 
troch it hiele hûs dêr’t se sieten. Der ferskynde harren wat dat op 
flammen fan fjoer like, dy’t útinoar gongen en dy setten har op in 
elk fan harren del; en se waarden fol fan ’e hillige Geast, en 
begûnen allegearre yn oare talen te sprekken, al nei’t de Geast it 
harren ynjoech har te uterjen. 

 
No wennen der yn Jeruzalem Joaden, fromme mannen út alle 
lannen fan ’e wrâld; en op it hearren fan dat gerûs kamen de 
minsken fan alle kanten der op ta; se rekken alhiel fan ’e wize, 
want in elk hearde harren yn syn eigen taal sprekken. Se wienen 
ferheard en seinen fol ferwûndering: ‘Binne dat net allegearre 
Galileeërs, dy’t dêr oan it wurd binne? Hoe komt it dan, dat in elk 
se praten heart yn syn eigen memmetaal? Parten, Meden en 
Elamiten, ynwenners fan Mesopotamië, Judéa en Kappadoasië, 
Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en dat part fan Lybië 
dat by Cyrene leit, Romeinen dy’t hjir tahâlde, Joaden en dy’t Joad 
wurden binne, lju fan Kreta en út Arabië, wy hearre harren yn ús 
eigen taal fertellen fan Gods grutte dieden.’  
 
Se wienen der allegearre glêd mei oan en seinen tsjin inoar: ‘Wat 
hat dit te betsjutten?’ Oaren besloegen it mei de gek en seinen: 
‘Se hawwe tefolle swiete wyn hân!’ 
 

Preek      
Muziek 



Lied: Take o take me as I am  (Iona Community) 

 
 

Nim my, nim my sa't ik bin,  
wiis my hoe't ik wêze sil 
set jo segel op myn hert  
en libje yn my 

 
Neem mij aan zoals ik ben.  
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel  
en leef in mij. 

 
Wij delen enkele ervaringen 
 
Gebed  
 



Vg. Fluister het mij in, heilige Geest: 
A. ik zal het goede denken. 
Fg. Flústerje it my yn, hillige Geast: 
A. ik sil it goede tinke. 
stilte 
 
Vg. Spoor me aan, heilige Geest: 
A. ik zal het goede doen. 
Fg. Fjurje my oan, hillige Geast: 
A. ik sil it goede dwaan. 
Stilte 
 
Vg. Verlok me, heilige Geest: 
A. ik zal het goede zoeken. 
Fg. Ferlied my, hillige Geast: 
A. ik sil it goede sykje. 
Stilte 
 
Vg. Geef me kracht, heilige Geest: 
A. ik zal het goede vasthouden. 
Fg. Jou my krêft, hillige Geast: 
A. ik sil it goede fêsthâlde. 
Stilte 
 
Vg. Bescherm me, heilige Geest: 
A. ik zal het goede nooit verliezen. 
Fg. Beskermje my, hillige Geast: 
A. ik sil it goede nea ferlieze. 

Stilte 
 



Muziek 
 
Afsluiting van het NPP 
 

Zegenlied: Ga 
 

 
------------------------------------------ 
 

Voor de agenda: 
 
Kleasterochtend: Elke woensdag om 09.30 uur 
   (ook in de zomer) 
 
2-3 juni 2018  Popma verkooptentoonstelling in de kerk  
   van Jorwert (11.00 – 17.00 uur) 
 
17 juni 2018  Kleaster-zondag (09.30, doopdienst) 
 
21 juni 2018  Midzomeravond op de beoogde  
   kloosterlocatie Westerhûs 1 (21.00 uur) 


