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U hebt vandaag geen Liedboek nodig...



VOORBEREIDING
Video
Orgelspel: Lied 672
Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen ...

Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

Welkom en Inleiding op de dienst, Uitleg symbolische bloemschikking

Intochtslied: Lied 683:1, 4
1. ‘t Is feest vandaag, ‘t is
Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

4. De wonderen zijn om ons heen

ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Laat het even stil mogen worden om ons heen en in onszelf...
Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed
V. Heer, onze God, ...

... Laat ons niet verloren lopen, geef ons taal en teken,
G. EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

Orgelspel: Lied 675: Geest van hierboven,
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Handelingen 2:1-14, 37-39

Zingen: Lied 701
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.



2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Woord voor deze Zondag {Tijdens: 2 foto’s, 2 video’s}

Orgelimprovisatie over Lied 687
1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge ...

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden, ...

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,

dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven. ...

DIENST VAN DE GAVEN EN DE GEBEDEN

Gebeden, bestaande uit: dankgebed, voorbeden, stil gebed en
afgesloten met het gezamenlijk gebeden "Gebed des Heren"

Slotlied: Gez. 251 LvdK
1. De wereld is gewonnen
door woord en geest.
Zoals het is begonnen
met Pinksterfeest,
zoals in alle talen
het is verstaan,
zo zal het zich herhalen
van nu voortaan.

2. Uit alle kerken komen
wij om U saam.
Gij schrijft door onze dromen
uw grote naam,
o God die uit de wolken
daalt in de tijd,
een licht voor alle volken
in eeuwigheid.



Wegzending en Zegen
gem: AMEN.

Video


