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Beeldapparatuur        Auke Faber 
OM TE BEGINNEN

Woord van welkom gevolgd door een moment van stilte
Openingslied Lied 686: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen (allen staan)

ca Wij zijn in Hem gedoopt       a De geest die ons bewoont
hij zalft ons met zijn vuur. verzucht en smeekt naar God
Hij is een bron van hoop dat Hij ons in de Zoon
in alle dorst en duur. doet opstaan uit de dood.
Wie weet vanwaar Hij komt Opdat ons leven nooit
wie wordt zijn licht gewaar? in weer en wind bezwijkt,



Hij opent ons de mond kom Schepper Geest, voltooi
en schenkt ons aan elkaar. wat Gij begonnen zijt.

Groet, bemoediging en drempelgebed
v: De Heer zal bij u zijn!
g: De Heer zal u bewaren!
v: Onze hulp is de naam van de Heer
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Gij Schepper van alle leven 
en bron van licht en kracht:
waai met uw adem door ons bestaan.

g: Kom met uw Geest in ons midden.
v: Bezaai met uw woorden 

de grond van ons hart
g: opdat ons leven herschapen wordt.
v: Door Jezus Christus, onze Heer.
g: Amen (hierna gaat de gemeente zitten)

Zingen Lied 680: 1 allen, 2 cantorij, 4 allen

ca 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

a 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.  (de gemeente gaat zitten)

litaniegebed en kyrië (besloten met Lied 301k)

Glorialied Lied 304 
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen

       bron van geluk voor wie Hem wil geloven:



Luister naar Hem, het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

RONDOM HET WOORD

Gebed voor de Pinksterdag (besloten met Lied 333:)

Profetenlezing Joel 3 vers 1-5

Zingen Lied LB 678, 1 cantorij, 2 allen, 4 cantorij, 9 allen
ca Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde

en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen. 



in dit seizoen

ca 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.

a 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

Lezing uit Handelingen 2: 1-11

Hallelujavers GvL 241 en 252
ca "Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, 

ontsteek in ons het vuur van uw liefde"



a Halleluja, halleluja, halleluja

Evangelielezing Johannes 20: 19-23b (allen staan)

de cantorij zingt Lied 417

(Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. 

 Laat je hart niet moedeloos zijn)

Overweging gevolgd door orgelspel 

Als geloofsbelijdenis zingen wij lied 342



En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

Lof zij de Geest die wereldwijd

ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 

           God zien in alle eeuwigheid
RONDOM DE TAFEL

Voorbeden en stil gebed 

        ter inleiding op de voorbeden zingt de cantorij lied 681



        allen herhalen en zingen het laatste deel als acclamatie
Mededelingen, toelichting op de inzameling en inzameling

tafelgebed (Lied 403d)
v: De Heer zal bij U zijn
g: De Heer zal u bewaren
v: Verheft uw harten!
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer
v: Laten wij danken de Heer, onze God.
g: Het past ons de Heer te danken 
v: Die wij kennen als een Vader,

die zichzelf ter sprake bracht 
in een mensenkind, een broeder

v Want Gij hebt ons beschaamd 
met uw goedheid, uw liefde,
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen

a Gij louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U!



v Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
en met hen en met alles wat ademt van genade 
zingen wij hier

a Gij louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U!

v Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, 
dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, 
de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen,

 voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden

v Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, 

is 
het Licht dat
ons vooruit 
gaat

v Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst.
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: 
zijn laatste adem gaf ons leven. 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: 
zijn lichaam voor ons. 



Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: 
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

v Erfgenamen van zijn vrede, 
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn, 
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

a Gij louter licht en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U!

a 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.



Vredegroet (eerst voorganger, dan cantorij, dan allen)

Gemeenschap van brood en beker – tijdens de communie zingt de
cantorij

Dankgebed

Slotlied Lied 687 (staande gezongen)

Wij delen in het vuur.              Wij teren op het woord,
dat neerstrijkt op de hoofden,  het brood van God gegeven,
de vonk die overspringt         dat mededeelzaam is
op allen die geloven.         en kracht geeft en nieuw leven.



Vuurvogel van de vloed,          Dus zegt en zingt het voort,
duif boven de Jordaan,         geeft uit met gulle hand
versterk in ons de gloed,         dit manna voor elk hart,
wakker het feestvuur aan.        dit voedsel voor elk land.

Zending en zegen (besloten met:)


