Liturgie Pinksteren, zondag 23 mei 2021, 11.00 uur, Pieterskerk
Deze oecumenische dienst is een gezamenlijke dienst van de Molukse Kerk, de RK-parochie St. Jan de
Doper, de Protestantse wijkgemeenten Paulus- en Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk te
Breukelen
Voorgangers: ds. D.E.E. Figee; ds. K. Hage; pastor J. van Os; ds. M. Ruhulessin; ds. F.E. Schneider
Ouderling van dienst: Erik Leijen
Organist: Diederik Bos
Inleidend orgelspel: Improvisatie over Psalm 40
Bij binnenkomst: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667) – J. S. Bach
Woord van welkom
Lied 215 : 1, 2, 7 (Liedboek 2013)

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond’ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Stil gebed (gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van Jezus Christus
onze Heer door de Heilige Geest.
Allen: Amen
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Psalm 40 : 1

Gebed van verootmoediging
Psalm 40 : 4 en 7
4. Ik breng de blijde boodschap van uw recht
aan al wie U zijn toegedaan,
dat zij uw wonderen verstaan
in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt.
Ik spreek dat woord met klaarheid,
opdat uw trouw en waarheid
door elk begrepen wordt.
Heer, ik weerhoud mij niet,
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.

7. Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze Heer!
Laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende,
de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!
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Inleiding kinderlied
Kinderlied: Lied 683 (Liedboek 2013)

2.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

4.

De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

3.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

Gebed bij de opening van de Schriften
1e Schriftlezing: Genesis 11 : 1-9 – gelezen door R. Wakker
1 Ooit

werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.
de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar
vestigden ze zich.
3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het
vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie.
4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons
beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’
5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan
het bouwen waren.
6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu
doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun
bereik.
7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze
elkaar niet meer verstaan.
8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd
gestaakt.
9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die
op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele
aarde.
2 Toen
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Lied 680 : 1, 2, 4

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

2e Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-13 – gelezen door ds. M. Ruhulessin
(gelezen in het Moluks, afgedrukt/geprojecteerd in het Nederlands)
1 Toen

de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
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 van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’
13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
2 Plotseling
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Gezangen voor Liturgie 483 : 1, 2

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
3e Schriftlezing: Johannes 14 : 12-17 – gelezen door ds. D.E.E. Figee
12 Waarachtig,

ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs
meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal
ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets
in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De
wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem
wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Lied 670 : 6, 7

7. Lof zij de Vader, lof de Heer / die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer / en heerlijkheid van nu voortaan.
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Verkondiging
Orgelspel: In dir ist Freude (BWV 615) – J. S. Bach
Zingen: Lied 675

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 kinderen zijn. Halleluja!

Geloofsbelijdenis – door allen staand uit te spreken
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde;
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood;
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op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof een heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven. Amen.
Aankondiging van en toelichting op de collecte
Collecte: 1e Stichting ‘Red een kind’, 2e voor de kerken (gemaakte onkosten)
Orgelspel tijdens de collecte: Canzonetta – D. Buxtehude
Gebeden, afgewisseld met acclamatie
Eerste keer: Latijn en Nederlands
Tussen de gebeden: alleen Nederlands tekst
Laatste keer: Latijn en Nederlands

Nederlandse tekst:
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar waar vriendschap is, daar is God.
Stil gebed en Onze Vader (oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
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.
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Vredegroet
Zingen: Hemelhoog 479: 1, 3, 4

3. Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht.
En op duizend wegen,
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gemeente gaat staan
Zegen (beantwoord met gezongen amen)
Orgelspel: Präludium A-Dur (BWV 536) – J. S. Bach
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