Liturgie Pinksteren 23 mei 2021
Afbeelding 1
Welkom in Gods huis: https://nederlandzingt.eo.nl/lied/met-openarmen/POMS_EO_16466021
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 87: 1 en 3 - door de voorzangers
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
Gebed om heelheid
Iets over Pinsteren
Het lied voor de kinderen : Ik moet weggaan
http://www.youtube.com/watch?v=svTOyLVESnQ
Gedichtje
Luisteren naar: Machtige God sterke rots
https://nederlandzingt.eo.nl/machtige-god-sterke-rots/POMS_EO_3145598
Gebed om de Geest
Dopen (afbeelding 2)
Lezing: Genesis 11: 1 – 9
Lied 324: Wat vrolijk over U geschreven staat.
https://nederlandzingt.eo.nl/wat-vrolijk-over-u-geschrevenstaat/POMS_EO_3671944
Lezing: Handelingen 2: 1 – 7

Lied 701: 1, 2 en 4 door de voorzangers
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
Verkondiging (afbeelding 3)
Zingen: Lied 680: 1, 2, 3 en 4 Kom heilige Geest
http://www.youtube.com/watch?v=NOWGa9GZhAA
Gebeden met het onze Vader
Slotlied: Lied 675 - door de voorzangers
1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,

als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Afbeelding 4
Zegen
Lied 103e: door de voorzangers
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

