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OM TE BEGINNEN

Orgelspel 
Woord van welkom
De kaarsen worden aangestoken - moment van stilte

Groet en bemoediging
 v  De Eeuwige zal bij je zijn!
 a  De Eeuwige zal je bewaren!
 v  Onze hulp is de Naam van de Ene
 a  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
v  Geest van vuur, 
a  ontsteek in ons de liefde van Christus.
v  Geest van vrede,
    maak ons stil voor de woorden van God.
v  Geest van God, 
a  kom in ons hart
    en maak ons uw nieuwe schepping.

Voorzang Dit is de dag LB 632 vers 1 en 3
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Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

KYRIE EN GLORIA

Gebed om ontferming
besloten met het zingen van LB 301a 
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Voorzang Alle eer en alle glorie LB 305

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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RONDOM DE SCHRIFTEN

Gebed voor de Pinksterdag

Eerste lezing Genesis 11, 1-9

Voorzang Psalm 87

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.
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Tweede lezing Handelingen 2, 1-11

Voorzang 

Evangelielezing Johannes 14, 8-17 

Voorzang Heilige Geest LB 688
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   Heilige Geest,
   Gij zijt als het vuur,
   kom dan, vuur ons tot liefde,
   beziel ons.

  Heilige Geest,
  Gij zijt als de dauw,
  kom dan, laaf ons met uw goedheid,
  vervul ons.

  Heilige Geest,
  Gij zijt als het licht,
  kom dan, wek ons tot nieuw leven,
  herschep ons.

Overweging

Orgelspel

Voorzang Wat altijd is geweest LB 689 vers 1, 3
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Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die 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.

Diaconale mededelingen en toelichting op de collecte
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Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Aclcamatie

Voorzang Wij leven van de wind LB 687
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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.
   
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,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
 
Zending en zegen

Orgelspel

Vanaf vandaag treft u op onze website een enquȇte aan
over de digidiensten. Zou u die willen invullen?
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