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Orgelspel: ‚Komm Heiliger Geist, Herre Gott‘ 
van Friedrich Reimerdes (1908 - 2000)

Allen gaan staan

Welkom

Wij zingen  ‘De Geest des Heren heeft’ 686

2.
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3.
De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Bemoediging

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.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de heer

Iedereen groet de mensen om hem en/of haar heen
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hierna gaan we zitten

Zanggroep: Samuel Scheidt (1587-1654) – O heiliger geist, o heiliger Gott

Gebed om ontferming
eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:

houd Hem in ere!
 

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag 

Met de kinderen 

Ruth  toneelstuk met korte inleiding
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Wij zingen ‘Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten’ 787
(koor: couplet 1, allen couplet 2, 3 en 4)

2.
Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.

3.
Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
jouw God is ook mijn wondervolle God.
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;
ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot.

4.
Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,
daar komt geen einde aan dan door de dood.

Lezing : Handelingen 2: 1-14 

Zanggroep ‘Veni sancte spiritus’ 681
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Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.

Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.

Overdenking 

Wij zingen ’God die leven hebt gegeven’ 718

2.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3.
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Dienst van de gebeden
Gebeden 
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dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met 668:

Gebed in Stilte

Onze Vader (oecumenische versie)
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

Mededelingen

Collecte 
1e Kerk In Actie // Zending /GZB
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Orgelspel tijdens de collecte ‘Nun bitten wir den Heiligen Geist’
van Johann G. Walther (1684 – 1748) 

 Slotlied (staande) ‘Samen op de aarde’ 993
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2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 
't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4.
om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6. 
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen.
voor een oud gemis;

7.
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Inleiding op zegen 

Zending en zegen

Allen : 'Amen' (1x gezongen) 

Orgelspel : ‘Postlude in A’  
van William Faulkes  (1863 - 1933)

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd
om een kopje koffie, thee of een glas limonade te drinken.
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