
De Geest werkt in Gods schepping, in zijn Woord en in ons! 

Pinksterwake met vormelingen, begeleiders en ouders. 

 

Eerste symboolmoment 

GEESTRIJKE SCHEPPING 
 

 
SCHRIFTLEZING 

 
Genesis 1, 1-4a. 11-12 
 
GEBED 

 
Wij bidden samen: 
 
Goede God, 
Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 
De vogels, vissen, bloemen en bomen. 
Wij kunnen U vinden in al die mooie dingen. 
Wij kunnen u horen in de stilte. 
Help ons zorg te dragen voor de natuur  
en stil te worden op die mooie plekken. 
Wij danken u voor die kleurenpracht 
en beloven er zorg voor te dragen opdat  
iedereen kan blijven genieten van uw schepping. 
Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tweede symboolmoment 

GEESTDRIFTIG WOORD 
 
SCHRIFTLEZING 
 

Marcus 1, 9-11 
 
 
VOORBEDE 
 

Wij gaan jullie vragen om voorbede neer te schrijven, woorden die blij 
maken, genezen, leven geven… Jullie hebben een papiertje gekregen. 
Daar mogen jullie op schrijven voor wie jullie willen bidden. Denk rustig 
aan verschillende mensen, vrienden, familie, buren, zieken,… Schrijf neer 
wat je aan God wil vragen voor hen. 

 
Bijv. Lieve God, ik wil bidden voor mijn zus, dat ze zich niet alleen voelt in 
de examentijd. 

(Zingt Jubilate pagina 121 © Paul Schollaert) 
  
ONZE VADER 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
  



 
 

Derde symboolmoment 

GEESTKRACHTIG GELOOF 
 

 
SCHRIFTLEZING 

 
Handelingen 2,1-4 
 
 
BEELDMEDIDATIE 

 
Referentie kunstwerken 

Four Hearts, Painting by Jim Dine (born 1935), Painted in 1969, Screenprint on paper Â© Jim 

Dine / Tate Modern, London 
https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/697 

 
Hubbub, Painted by Joanna Braithwaite (born 1962) Painted in 2020, Oil on canvas Â© 

Courtesy Martin Browne Contemporary 
https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/577 

 

 

 

 

 

 

https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/697
https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/577


PSALMGEBED 

 

Een lied van de profeet David. 
 
Wanneer ik naar uw hemel kijk, 
het kunstwerk van uw vingers, 
wat voel ik mij dan klein! 
 Wanneer de gouden maan daar prijkt, 
 overal sterren zijn, 
 dan weet ik, Heer, zij allen gaan 
 de door U aangewezen baan. 
De hemel, Heer prijst wijd en zijd 
uw naam en majesteit. 
 

Wanneer ik naar uw hemel kijk, 
het kunstwerk van uw vingers, 
wat voel ik mij dan klein! 
 Maar U zegt dat ik op U lijk, 
 mijn Vader wilt U zijn. 
 O Heer, wat is een mensenkind, 
 dat U hem zo geweldig vindt. 
en dat U steeds weer naar hem vraagt, 
en hem op handen draagt! 
 
 

Wanneer ik naar uw hemel kijk, 
het kunstwerk van uw vingers, 
wat voel ik mij dan klein! 
 Maar heel de aarde is mijn rijk, 
 hier mag ik koning zijn, 
 over vogels en het vee. 
 en alle vissen in de zee. 
De aarde, Heer, prijst wijd en zijd 
uw naam en majesteit. 
 

naar psalm 8, vertaling H. Lam. 
 

 


