Liturgie Pinksteren 20 mei 2018
(afb. 1)
Lied voor de dienst: 680:1, 2, 3, 4
1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2. 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.
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
4. 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.
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 87:1, 3
1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
3. 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.
Stil gebed - Votum en groet,
Zingen: Klein Gloria
Gebed om heelheid
Iets over Pinksteren

Het lied voor de kinderen: 'Ik moet weggaan' Kinderen gaan naar de
nevendienst
Gedichtje: wordt voorgelezen door Felicia: (uit KOZ)
Muziek
Gebed om de geest
Lezen: Genesis 11: 1 – 9
Zingen: 324
1. Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –
2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Lezing uit het NT: Handelingen 2: 1 - 7
Zingen: 652
1. Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!

2. Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!

3. Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4. Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

Preek (afb. 2, 3, 4)

Zingen: 334 uit Opwekking - begeleid door Stephan
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij
Refrein
Kom Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil’ge geest stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier,
laat Uw heil heel de aard vervullen.
Spreek Heer Uw woord dat het licht overwint
Heer ik wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij toets mij U stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij
Refrein
Kinderen komen terug
Gebeden met het Onze Vader
Collecte (afb. 5 )
Korte inleiding op vieren avondmaal
We gaan onder piano of orgelspel naar de achterzaal.
Als we allemaal aanwezig zijn, zingen we als predikant het aangeeft de
Geloofsbelijdenis - staand.
Tafelwoorden en –gebed
Iona tafelgebed
Instellingsverhaal
Dankzegging
Zegengebed over brood en wijn
Gemeenschap van brood en beker
Brood en beker worden van voren door predikant uitgedeeld.
Eerst de 8 halve broden en vervolgens de 8 bekers druivensap zodat er
gegeten en gedronken wordt in 1 beweging

We zingen Taizélied

Gebed na de maaltijd
Vredesgroet
Zingen: 1014:1, 2, 3, 5
1. Geef vrede door van hand tot hand,
Je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
Zegen

