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VOORBEREIDING

de klokken luiden

orgelspel 

Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk binnen. 
Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en kunnen wij ons verder
voorbereiden op de dienst, in stilte of onder voortgaand orgel- of 
pianospel.

welkom en mededelingen

aansteken van de Paaskaars 

allen gaan staan

psalm van Pinksteren  
cantorij antifoon 668

allen psalm 68: 3 en 7

cantorij antifoon 668

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

lied 104 A



gebed om vergeving en vernieuwing
Uit Iona Abbey Worship Book, vertaald door Johan Meijer

v Voor de rechte wegen die we al reizend vermeden
en de vriendelijke woorden die we weigerden te delen
voor alle valse goden die onze aanbidding ontvingen
en het ware zelf waar we de liefde voor verloren,
God in uw genade:

A VERGEEF ONS

v Voor de verborgen verwondingen waar te teveel aan vasthielden
en beloften die we niet nakwamen
en het roekeloze gebruik van tijd en geld
en de slappe smoesjes die we nooit hadden moeten maken
God in uw genade:

A VERGEEF ONS

korte stilte

v Voor alles wat ze zouden moeten zijn
en voor alles wat wij kunnen veranderen,
God in uw liefde:

A VERNIEUW ONS

v Voor alles wat U voor ons in petto hebt
en voor alles dat U van ons mag vragen,
God in uw liefde:

A BEREID ONS VOOR

v Voor het leven van de wereld
en de liefde van haar mensen
God in uw liefde:

A VERBIND ONS

v Hoor en vertrouw deze woorden van Jezus:
Je dwalingen zijn vergeven,
Ga in vrede
Kom en volg mij



korte stilte

v Glorie aan de Schepper die ons leven geeft
A GLORIE AAN JEZUS WIENS LIEFDE ONS HERSCHEPT
V Glorie aan de Geest, Reisgenoot op onze weg
A GLORIE AAN GOD. AMEN 
 
lied Vreugde der Wet

tekst Tom Naastepad, melodie Johan Crüger, Jesus, meine Zuverzicht,
bron Het lied op onze lippen, lied 1

1 cantorij



2 allen Levensboom, gij vruchtbaar hout,
zouden al uw blaad'ren vallen,
met uw takken tussen 't goud
nog het menselijkst van allen:
uit de moederlijke grond
reikt gij naar des Vaders mond.

3 allen Sterke liefde die niet vleit,
altijd komt gij ons ter ore,
maar wat is ons dan bereid
die naar God niet willen horen:
zal hij stormen door het land,
oog om oog en tand om tand?

4 cantorij Want zo heeft het toch verluid
toen het ruiste in uw lover,
richt gij ons ten voeten uit
met uw strenge hand naar boven:
boom die in de winter staat
midden tussen goed en kwaad?

5 allen Niemand komt door dit seizoen
van de neergang tot het einde,
maar God maakt zijn boom weer groen,
Hij geeft bloesem in de lente:
want zijn Zoon heeft zich gebukt,
deze boom draagt goede vrucht!

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest 

de kinderen gaan naar de nevendienst

eerste Schriftlezing Joël 3: 1-5



lied Zielskracht van Pinksteren
naar 'Du som gar ut fraden levende Gud' van N.E.S. Grundtvig

hertaling Johan Meijer, 18 mei 2016
melodie M. Lindeman 

1 cantorij

2 allen Vuurtongen, spreek nu met helende taal 
zoals gehoord in die dagen
toen Jezus' vrienden in nevel verdwaald
het doorgaand pad niet meer zagen. 
Sterk op hun voeten, gaan zij ons voor
met lopend vuur deze wereld door. 



3 cantorij Streel aardse velden, o hemels geluid,
maak groenende weiden wakker!
Wek dan de slaper, jij loflied dat luidt:
'graan is gezaaid in jouw akker!'
En zelfs door harten, zo hard als steen
breekt nu het leven als grondtoon heen.

4 allen Herboren mens, hier is jouw nieuwe hoop:
Gods heerlijkheid staat te bloeien!
Sprekend getuige van de Geestesdoop
wijd open roos, die kon groeien, 
als levensboom die geworteld is
in Hem die leeft en jouw zielskracht is. 

tweede Schriftlezing Handelingen 2: 1-11

lied 679: 1 c, 2 a, 3 c, 4 a, 5 c, 6 en 7 a

preek

lied 689

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we allen staan we staan en
zingen terwijl het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos wordt geplaatst 
lied 961.

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 

De kinderen komen terug van de nevendienst en ook de oppaskinderen 
komen de kerkzaal binnen. 

WEGZENDING EN ZEGEN

slotlied 672: 1, 2, 3

opdracht en zegen, beantwoord met

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!


