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Orgelspel

Welkom
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Intochtslied: Lied 104: 1 en 2 

2.
Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
Onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand.
Gij deed de vloed over de aarde golven
en hoge golven werden diep bedolven.
Uw donder joeg het water op de vlucht,
het dal viel droog, de rots rees in de lucht.
De afgrond moest zich op uw woord betomen,
Uw vloed zal de aarde nooit meer overstemmen.

Votum en groet

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
G.: en die niet laat varen het werk van zijn handen

V.: Genade zij u en vrede van God de Vader en van de        
      Heer Jezus Christus.
G.: AMEN

Wij zingen lied 104, vers 8

Al wat er in uw grote schepping leeft wacht, Heer,    
op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit Ge uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar de adem van uw Geest brengt hen tot leven:
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.
                                                               (hierna gaan we zitten)



Kyriëgebed

Glorialied: Zingt volop Gods lof , vers 1 en 2 (mel.  Lied 150a NLB)
Uit: Sytze de Vries – ‘Het liefste lied van overzee’ (2012)
Zestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën. 
Melodie: ‘O praise ye the Lord – C.Hubert H.Parry

2.
Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor,
stem in met het lied, dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade, gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen, geef liefde uw stem.

DIENST VAN HET WOORD

Een brief voor de gemeente

Gebed bij de opening van de schriften

Moment met de kinderen

Wij zingen ‘Wave over de wereld’



2.
Als een windvlaag, telkens verder, 
als een vloedgolf met elkaar
Golft een wave door heel de wereld. 
Dan weer hier en dan weer daar.
Mensen worden dan bewogen. 
Mensen zien elkaar weer staan.
Mensen raken dan bevlogen 
om geestdriftig door te gaan.
Als we samen zouden opstaan 
en in die geest verder gaan,
Brengen we iets in beweging, 
kan er zelfs iets nieuws ontstaan.

(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Eerste lezing: Genesis 11: 1 - 9
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 
2 Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, 
en daar vestigden ze zich. 
3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in 
het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 
4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat 
zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 
5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen 
aan het bouwen waren. 
6 Dit is één  volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat 
ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu 
binnen hun bereik. 
7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat 
ze elkaar niet meer verstaan. 



8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad 
werd gestaakt. 
9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de 
taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen 
over de hele aarde. 

Wij zingen: Lied 680, vers 1, 2, 3 en 4

2.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leg 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, heil’ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.   

Tweede lezing: Handelingen 2: 1 – 13
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 
huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten,
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken 
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde.
6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 
omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.  
7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs 
die daar spreken?
8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 
mensen uit Pontus en Asia,
10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de over Gods grote daden.
11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze ei-
gen taal spreken over Gods grote daden. 
12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit 



toch te betekenen?
13  maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’      
       
Derde lezing (het ensemble zingt): Joh. 14: 15 - 17
Thomas Tallis (1505 – 1585) – If ye love me
‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 
De Geest van de waarheid’

Verkondiging

Het ensemble zingt lied 681 uit het Liedboek: 
Veni Sancte Spiritus (Taizé)
Vertaling:  Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw  Liefde

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
               

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden

De voorbeden beantwoordt de gemeente met: 

Stil gebed

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen 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.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor: 
1. Diaconie (Kerk in Actie: Pinkster zendingscollecte)
2. Kerk

T-Edvard Grieg (1843 – 1907) Pinsesalme (Pinksterpsalm)  ‘Velsignede 
Morgen’ (uit Peer Gynt)ijdens de collecte zingt het ensemble:

Vert.:  Gezegende morgen, waarop goddelijke tongen
            De aarde treffen als vlammend staal.
            Vanaf de aarde naar de hemelburcht



            Zingen nu de erfgenamen in goddelijke taal

- Ev’ry time I Feel the Spirit (spiritual, arr. Wolfram Schleenbecker) 
Vertaling: Elke keer als ik de Geest in mijn hart voel, kan ik niet anders dan bidden.

Slotlied  Lied 687, vers 1,2 en 3

2.
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.

3. 
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Zending en zegen
Gem.: Amen (gezongen) 3X

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten 
bij de koffie, thee of limonade


