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Voorbereiding
Welkom
Stilte
Muziek
Introïtus

Alles wat adem heeft, love de Heer
GvL Psalm 150 II, Liedboek Psalm 150 b

1. Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
Refrein
2. Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.
Refrein
3. Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels,
Alles wat adem heeft
Love de Heer! God lof!
Refrein
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Bemoediging Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
De zeven gaven van de Geest
Van verschillende kanten worden fakkels aangedragen en
ontstoken aan de Paaskaars. Het vuur van een fakkel staat
symbool voor één van de zeven gaven van de Geest. Bij het
aansteken wordt een bede uitgesproken.

Wijsheid – Inzicht – Raad – Sterkte
Kennis – Vroomheid - Ontzag voor God
Zingen

Kom Schepper Geest (Veni Creator Spiritus)
GvL 483
1. allen, 2. mannen, 3. vrouwen, 4. allen, 5. vrouwen, 6. mannen,
7. allen

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waar uit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
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3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
4. Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in den hogen troon
o Geest van beiden uitgegaan
wij bidden U gelovig aan.
7. Aan God de Vader zij de eer,
en aan de opgestane Heer,
en aan de Geest die troost en leidt,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
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De Schrift
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Eeuwige God,
open ons hart voor uw heilige Geest,
verlicht ons en maak ons één.
Kom de aarde herscheppen
en de mensen vernieuwen
door de kracht van uw liefde,
de taal waarin alle volken U mogen verstaan
door uw Zoon, Jezus Christus,
op deze dag der dagen
en heel ons leven.
Amen.
Aandacht voor de kinderen
1e Lezing

kinderen gaan met leiding naar hun eigen plek

1 Korintiërs 12:4-11
4

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er
zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
6
er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen
teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan
het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt
door de Geest het verkondigen van wijsheid
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het
overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest
een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En
weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om
te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet
van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of
om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze
gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest,
die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
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Zingen

Wat zijn de goede vruchten

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
7

Lied 841

is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
2e Lezing

Handelingen 2:1-13
1

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze
allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze
zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen
een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 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.
5
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 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. 7 Ze
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn
toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het
dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus
en Asia,10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier
gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal
spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel
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van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft
dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Dameskoor
3e Lezing

Johannes 20:19-23
19

Op de avond van die eerste dag van de week waren
de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze
woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog
eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang
de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven,
dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze
niet vergeven.’
Acclamatie

U komt de lof toe
GvL 265, Liedboek 339 a

Uitleg en verkondiging
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Zingen

Wat altijd is geweest
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GvL 541, Lied 689

2. Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij hem is geen verraad
Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
3. Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.
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Gebeden en gaven
Mededelingen en collecteaankondiging
Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze Vader

(oecumenisch, herziene versie)

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
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.
Vredesgroet

De vrede van de Heer zij altijd met u!
En met uw geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

Dameskoor
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Kinderen terug
Aandacht voor de kinderen
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Zingen

Geest van hierboven
Lied 675
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2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zending en zegen
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Zingen

Ga met God
Lied 416

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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