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voor de dienst zingt Con Brio:
He lives in you
Ingonyama nengw' enamabala. Ingonyama nengw' enamabala
Night and the spirit of life calling (Oh, oh, iyo)
Mamela (Oh, oh, iyo)
And a voice with the fear of a child answers. (Oh oh, iyo)
Oh mamela. (Oh, oh, iyo)
Wait (wait, wait, wait, wait), there's no mountain too great.
Hear the words and have faith. (Oh, oh, iyo) Oh (Oh, oh, iyo)
Have faith.
Hela, hey mamela. Hela, hey mamela. Hela, hey mamela Hela.
He lives in you. (Hela, hey mamela. Hela.)
He lives in me (Hela, hey mamela. Hela.)
He watches over. (Hela, hey mamela. Hela.)
Everything we see (Hela, hey mamela. Hela.)
Into the water (Hela, hey mamela. Hela.)
Into the truth (Hela, hey mamela. Hela.)
In your reflection, He lives in you.
He lives in you. (Hela, hey mamela. Hela.)
He lives in me. (Hela, hey mamela. Hela.)
He watches over. (Hey mamela)
Everything we see. (Hela, hey mamela.)
Into the water (hey mamela.)
Into the truth (Hela, hey mamela.)
In your reflection, (hey mamela)
He lives in you.
Into the water (hey mamela.)
Into the truth (Hela, hey mamela.)

In your reflection, (hey mamela)
He lives in you.
Ingonyama nengw' enamabala. Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala.
Ik heb een droom
Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan,
Dat de mensen leven voor elkaar?
Dat ooit rechtvaardigheid als water stroomt,
En gerechtigheid vloeit helder, klaar?
Droom jij weleens dat de leiders der volkeren
steeds de weg van God op willen gaan;
gerechtigheid en vrede als hun doel:
werkend aan het ideaal bestaan!
Ik heb 'n droom , ik heb 'n droom,
Ik heb 'n droom, diep in mijn hart.
Een droom dat eens voor ons de dag naderbij komen zal,
vol vrede voor ieder op aard.
Droom jij wel eens dat de oorlogen eindigen.
Zwaarden worden omgesmeed tot ploeg.
En mensen niet meer denken aan geweld
Vrede en geluk is dan genoeg?
Droom jij wel eens dat we samen bij machte zijn
Wanhoop te verdragen als het moet;
Vanuit geloof nieuw licht verkondigen
Juist in tijd van nood en tegenspoed?
Ik heb 'n droom , ik heb 'n droom,
Ik heb 'n droom, diep in mijn hart.
Een droom dat eens voor ons de dag naderbij komen zal,
vol vrede voor ieder op aard.

Hallelujah
I've heard there was a secret chord, that David played, and it
pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes
like this:
The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift; the baffled
king composing, hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
You say I took the name in vain though I don't even know the name,
but if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you
heard.
The holy or the broken, hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch.
I've told the truth, I didn't come to fool you.
And even though it all went wrong I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but, hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Mensen zullen opstaan
Denk aan alle mensen die gewond zijn of verzwakt,
van wie ook het laatste stukje hoop wordt afgepakt,
keer op keer vernederd, als gebroken riet geknakt.
Mensen zullen opstaan tegen onrechtvaardigheid,
volgens het Verhaal dat naar een nieuwe toekomst leidt.
Mensen zullen opstaan, zullen opstaan wereldwijd.
Mensen zullen opstaan, zullen opstaan, wereldwijd.

Denk aan al die keren dat jij hard en onverwacht
door het lot of toeval ook tot vallen bent gebracht;
Wordt jouw val gebroken, door een woord of hand verzacht?
Mensen zullen opstaan tegen onrechtvaardigheid,
volgens het Verhaal dat naar een nieuwe toekomst leidt.
Mensen zullen opstaan, zullen opstaan wereldwijd.
Mensen zullen opstaan, zullen opstaan, wereldwijd.
Denk aan alle mensen zonder kracht om op te staan,
die voorgoed gevallen door het leven moeten gaan.
Kent een God het onrecht dat een mens wordt aangedaan?
De allermooiste dromen gaan met tegenslag gepaard,
je struikelt over stenen, als je naar de sterren staart.
Het leven is de moeite van het vallen meer dan waard!
opening van de viering
Terwijl het licht van de Paaskaars wordt binnengedragen wordt de
Pinkstersequentie gezongen door de voorgangers
1

Kom, o Geest des Heren, kom, uit het hemels heiligdom
waar Gij staat voor Gods gezicht.

2

Kom, der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.

3

Kom, o trooster, heil'ge Geest, zachtheid die de ziel geneest,
kom, verkwikking zoet en mild.

4

Kom, o vrede in de strijd, lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

5

Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

6

Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

7

Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.

8

Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

9

Geef uw gaven zevenvoud ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

10

Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd' die niet vergaat.
Amen, alleluia.

begroeting
openingslied Komt laat ons deze dag
1

Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.
Eens gaf de heil’ge Geest aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

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 kind’ren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

openingsgebed
Goede God, wij danken U voor het licht van deze Pinkstermorgen
en voor de gave van uw Geest in zevenvoud aan ons geschonken.
Het zijn de zachte krachten die haaks staan op de harde wereld:
Liefde
Vreugde
Vrede
Vriendelijkheid
Geduld
Ingetogenheid
Trouw
Wij bidden U: laat de Pinkstergeest in ons werken,
dan komt er weer leven, dan wordt de schepping weer nieuw.
Amen.
Con Brio Over de horizon
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom ergens over de horizon.
Overal om ons heen, heel de wereld rond,
voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.
Mensen wachten vol vuur ergens over de horizon.
Mensen zoeken geluk ergens over de horizon.
Overal klinkt een stem uit het verre land.
Er worden mensen gezonden naar zieken, gewonden,
met een helpend’ hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.
Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon.
Mensen weten geen weg ergens over de horizon.

Langs moeizame tijd, en van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed, zij vragen vreugde en moed,
zodat het komen mag.
Mensen hebben een naam, ergens over de horizon.
Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn,
Om met hun woorden van troost om met hun handen vol brood
Zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.
Lezing Uit het boek Genesis (11, 1-9)
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de
mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een
vlakte, en daar vestigden ze zich. 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. 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.’ Maar toen daalde de HEER af om te
kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen
waren. 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. Laten wij naar
hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat
ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van daar
over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 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.

samenzang Lied aan het licht
1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht, overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen,
zo zwaar en droevig als wij zijn,
Niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lezing Uit de Handelingen van de Apostelen (2, 1-11)
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 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.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren
uit ieder volk op aarde. 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. Ze waren
buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit
Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd
hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Con Brio Hij is vuur
Nu al eeuwen lang geleden in een streek aan de Jordaan
woont een man men zegt van hem Hij is uit god vandaan.
Met hart en handen open voor de mensen aan de kant
Zo brandt Hij vonk van boven in dat oud en donker land
Hij is vuur, hij is vuur.
Maar omdat zijn woorden hard zijn voor de rijken uit die tijd
vangen zij hem in hun net ze willen hem wel kwijt
Hij die alles wilde delen aan een ander kansen bood
stuk gemaakt aan 't kruis vond Hij te jong harde dood
Hij is vuur, Hij is vuur.
Maar dat vuur is blijven branden en het stak de mensen aan
en zijn woorden krijgen handen waar wij elkaar verstaan
en Hij komt opnieuw tot leven waar een mens zich breken laat
voor een ander die als Hij toen met een kruis door 't leven gaat
Hij is vuur, Hij is vuur.
En Hij komt opnieuw tot leven waar een mens zich breken laat
voor een ander die als Hij toen met een kruis door 't leven gaat
Hij is vuur, Hij is vuur. Aah.....

overdenking
muzikaal intermezzo
een credo naar de zeven gaven van de Geest
v

Wij geloven in God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus
en in de Geest die hen samenbindt – tot Eenheid maakt.

v
A

Ik geloof in die Geest van God en in Zijn Zeven Gaven.
Die ons wijsheid schenkt
OM DANKBAAR TE ZIJN VOOR DE VRIJE WIL VAN MENSEN.

v
A

Ik geloof in de Geest van God, Die inzicht schenkt,
OM IN TE ZIEN DAT ELK MENS ZICHZELF MAG ZIJN.

v
A

Ik geloof in de Geest van God, Die ons bijstaat met Zijn raad,
OPDAT WIJ ANDEREN KUNNEN HELPEN.

v
A

Ik geloof in de Geest van God, Die ons de kennis schenkt
OM TE WETEN WAT GOED IS EN WAT KWAAD.

v
A

Ik geloof in de Geest van God, want wij hebben Zijn eerbied nodig,
OM DE MEDEMENS TE RESPECTEREN.

v
A

Ik geloof in de Geest van God, want wij hebben Zijn geloof nodig
OM OPRECHT CHTISTEN TE BLIJVEN.

v

Ik geloof in de Geest van God, opdat Hij ons Zijn gaven en inspiratie
geeft om de weg van God te gaan,
DIE LEIDT TOT EEUWIG LEVEN.
AMEN

A

Con Brio Adiamus
Adiadiamus da te adiadiamus da, Adianatus da te adoe a
Paremanatoe e madre ademaratoe e badre
Ademaratoe e badre a doea
Adiadiamus da te adiadiamus da, Adianatus da te adoe a
Paremanatoe e madre ademaratoe e badre
Ademaratoe e badre a doea
Paremana choe e awe, Aramana choe e a
Paremana choe e a chwana, Paremana choe e awe a chwana
A joe toe wa je
Paramana choe e awe a chwana, A je toe wa je, A joe wa je
A joe wa je a
Paremana choe e awe, Aramana choe e a
Paremana choe e a chwana, Paremana choe e awe a chwana
A joe toe wa je
Paramana choe e awe a chwana
A je toe wa je, A joe wa je, A joe wa je a
Adiadiamus da te adiadiamus da, Adianatus da te adoe a
Paremanatoe e madre ademaratoe e badre
Ademaratoe e badre a doea
Paremana choe e awe, Aramana choe e a
Paremana choe e a chwana, A toe we a oe wa a chwana
Paremana choe e awe a a joe toe waje
Paremana choe e awe a chwana, A ja toe wa je
A joe wa je, A joe wa je a Ja coe ma jamaja coeja mehi A joe wa je
Ja nama me hi A joe wa je Ja nama me hi A joe wa je

dankgebed en voorbeden
na 'zo bidden wij' zingen wij:

stil gebed en ‘Onze Vader’ ( hardop gebeden volgens onze eigen traditie)
collecte
Vandaag is er één collecte, die bestemd is voor de Stichting Hulp aan
Sri Lanka (HAS). Deze stichting stelt zich tot doel het verlenen van
hulp aan de allerarmsten op Sri Lanka in financiële en praktische zin,
ongeacht de etnische achtergrond van de personen, hun
godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht.
Terwijl de gaven worden verzameld luisteren we naar koorzang:
Con Brio Houd elkander vast
Houd elkander vast, blus de geest niet uit, maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets, laat niet varen het werk van zijn handen.
Van Hem is de toekomst, kome wat komt, licht dat niet dooft,
liefde die blijft. Liefde die blijft!
Houd elkander vast; blus de geest niet uit, maak elkaar niet klein.
Hoor een stem: "Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen en de dood zal niet meer zijn."

Van Hem is de toekomst, kome wat komt, licht dat niet dooft,
liefde die blijft. Liefde die blijft!
Licht dat niet dooft, liefde die blijft!
wegzending en zegen
slotlied Wij leven van de wind
1

Wij leven van de wind, die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult, waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

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 zegt en zingt het voort, geef uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

Na deze dienst is iedereen uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens
het koffiedrinken.

