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Liturgie 
voor de diensten op Pinkstermorgen

4 juni 2017 in de Oude Kerk 
9.00 en 11.00 uur

voorganger ds. Johan Meijer
organist Albert van Eldik

lectoren Siewert Steenwijk (9.00 uur) en Hennie Rozendal (11.00 uur)
koster Marianne Schipper

kindernevendienst (alleen 11.00 uur) Wanda Deinum



VOORBEREIDING

de klokken luiden

orgelspel 

welkom en mededelingen

aansteken van de Paaskaars 

allen gaan staan

intochtslied  672: 1, 2, 3

2 O Geest 



der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein, die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

3 In ’t lichaam van de Heer tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit, wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

stil moment, woorden van vertrouwen en groet
v Onze hulp is de NAAM van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die trouw blijft voor altijd
A EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ BEGON
v De Levende zal bij ons zijn
A ZIJN GEEST IS IN ONS MIDDEN

allen gaan zitten

gebed om ontferming, na 'zo roepen wij tot U': 



gloria psalm 68: 7 (Psalm van Pinksteren)

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

ROND HET WOORD
gezongen gebed tot de Geest lied 701

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. 

moment met de kinderen (alleen om 11.00 uur)
lied 683 (alleen om 11.00 uur)

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

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



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

de kinderen gaan naar de nevendienst

eerste Schriftlezing Joël 2:21- 3:5

lied 678
1 allen 

2 vrouwen De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed. 

3 mannen De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein. 



4 vrouwen Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed. 

5 mannen Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht. 

6 vrouwen Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in ’s Heren naam. 

7mannen Zij zullen allen op de dag des Heren,
 de grote, de geduchte, profeteren,
 zij zien de tekens van het naderend uur:
 bloed, rook en vuur. 

8 vrouwen De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan. 

9 allen En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest. 

tweede Schriftlezing Handelingen 2: 1-11



lied 687

2 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,
 dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
 Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand
 dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

preek

orgelspel



Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we allen staan we 
staan en zingen terwijl het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos 
wordt geplaatst:

dankgebed, voorbeden, stil gebed
Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

inzameling van de gaven 



WEGZENDING EN ZEGEN

een moment van verbondenheid

slotlied  Vol van vuur
tekst Johan Meijer, Sauwerd juli 2002

melodie Heer uw licht en uw liefde schijnen

1 Hoor, een Woord vol van vuur gesproken
heeft de duistere nacht gebroken
‘licht’ en er was licht, en het was goed:
aarde glanzend in gouden zonnegloed
er was een dag, de eerste dag
Spreek Woord tot ons
schep voor ons ook een nieuwe morgen
wakker ons aan dat wij op zullen staan.
Maak ons als nieuw,
mooi en gaaf zoals wij bedoeld zijn
dat wij als mens zullen zijn wie wij zijn. 

2 Voel de Geest vol van vuur hier waaien
die het Koninkrijk komt zaaien
in ons hart, in onze aarde
zodat vrucht van Gods goede gaarde
groeien zal, bloeien zal.

Raak Geest ons hart, 
plant in ons ook een nieuwe toekomst
wakker ons aan dat wij op zullen staan.
Maak ons als nieuw,
mooi en gaaf zoals wij bedoeld zijn
dat wij als mens zullen zijn wie wij zijn. 



opdracht en zegen, beantwoord met

Voor de mensen die om 9.00 uur in de kerk zijn: Tenzij u dit boekje heel 
graag wilt bewaren, wilt het anders terugleggen bij de ingang?

Voor de mensen die om 11.00 uur in de kerk zijn: Wilt u dit boekje 
alstublieft mee naar huis nemen?

Na deze dienst is iedereen van harte uitgenodigd om koffie, thee of 
limonade te drinken in de Potkaamp. We wensen iedereen een inspirerend
en hartverwarmend Pinksterfeest!


