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VOORBEREIDING
Muziek
Welkom

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

allen gaan staan
Stilte
Groet:
v: De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u

zij de

Eeuwige

Bemoediging:
k. Vrede voor u allemaal
a. Vrede voor de wereld
k. Wij roepen God aan
a. Wie is God?
k. Die hemel en aarde gemaakt heeft
a. Die voor altijd trouw blijft
k. Die mensen helpt die onderdrukt worden
a. Die hongerigen te eten geeft
k. Die gevangenen bevrijdt
a. Die blinden weer laat zien
k. Die gevallen mensen overeind helpt
a. Die vreemdelingen beschermt
k. Die de Geest in ons doet waaien
a. en ons nieuwe mensen maakt

(lied 288)

Beginlied 672:1,3,7

t. V.E.rnst Löscher, m.Johann Sebastian Bach

3

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

7

Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.
allen gaan zitten

Kyriëgebed met acclamatie door het Koor:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Glorialied door het Koor:
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
(Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft)
DE SCHRIFTEN
Kinderen - Kinderlied ‘Baba la gumbala’
solo: Baba la gumbala, la gumbala havi-seh.
allen: Baba la gumbala, la gumbala havi-seh.2x
solo: Oh nana nana havi-seh.
allen: Oh nana nana havi-seh.2x
solo: Havi-seh
allen: Havi-seh. 2x
(begroetingslied om het leven en de schepping te eren en te vieren)
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lied 360:1-4

t. Veni Creator Spiritus, m. 9e eeuws

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
Schriftlezing Joël 3:1-5
Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;*
zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
Dan zal ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook,
de zon verandert in duisternis
en de maan in bloed.
Dan komt de dag van de EEUWIGE,
groot en ontzagwekkend.
Dan zal ieder die de naam van de EEUWIGE aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de EEUWIGE heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.
Koor Laudato si, mi Singnore
Geprezen ben Jij, mijn God, voor broeder zon en zuster maan, voor broeder
wind, de hemel en de sterren, voor zuster water en broeder vuur.
Geprezen ben Jij, mijn God: ioe ook maar jouw vrede in zich draagt en
vanwege jouw liefde kan vergeven, die kan ook liefhebben.
Schriftlezing Handelingen 1:8-14; 2:1-4
8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
9Toen hij (Jezus) dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen
in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden
in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen» als jullie hem naar de hemel
hebben zien gaan.’
12Daarop keerden de apostelen» van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak
bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze
naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de

IJveraar» en Judas, de zoon van Jakobus». 14Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het
gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
(---)
2
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde.3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen», zoals hun door de Geest
werd ingegeven.
Lied 692: refrein, 2-6, refrein

2

t. M. de Bruijne, m. W. Kooijmans

Wij wachten op de Heilige Geest
als krachtig, dansend vlammenspel
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan.
vrouwen 3 Wij wachten op de Heilige Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God, zo vederlicht.

mannen 4 Wij wachten op de Heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad.
5

Wij wachten op de Heilige Geest
als wolk nabijheid overdag,
een sterrenmantel in de nacht.
Kom Geest van God, wees om ons heen.

6

Wij wachten op de Heilige Geest
als taal die mensentalen bindt
tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Schriftlezing Handelingen 2:5-16
5In Jeruzalem woonden destijds» vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op
aarde». 6Toen 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. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze
eigen moedertaal» horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome» die zich hier gevestigd
hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië» – wij allen horen hen in onze
eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn».’
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en
sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en
neem ze ter harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het
derde uur na zonsopgang». 16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël.

Koor: Psalm (124:7) en Halleluja
vert. Halleluja. Onze ziel is als een vogel, ontsnapt uit het net van de jagers.
Het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen. Halleluja
Overweging
Lied 701 ‘Zij zit als een vogel’

t. L. Bell en G. Maule, m. L. Bell

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.
3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
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.
GEBEDEN EN GAVEN:
Gedachtenis, afgesloten met lied 961
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden met acclamatie 681:
‘Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’

Stil gebed
Koor ‘Onze Vader’
Mededelingen
Inzameling gaven
1 Pinkster zendingscollecte:
De White Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de
60.000 mensen die tot deze groep horen, zijn er 40.000 christen; velen zijn
analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang
dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast
een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bĳbelvertaling in
hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt
aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie de
verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten
wereldwijd.
2 Plaatselijk missionair werk.
Tijdens de collecte zingt het Koor: ’I looked up’
Ik keek op en zag mijn Heer sterven aan het kruis
refr. Halleluja hij komt, halleluja hij is hier
Ik keek op en zag mijn Heer opstaan uit het graf. refr.
Ik keek op en zag de Geest komen in onze harten. refr.

Slotlied 687 ‘Wij leven van de wind’

t. J. Zijlstra, m. J. Crueger

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.

Wegzending Koor ‘Peace I give to you’
Vrede geef ik jullie, mijn vrienden, een vrede die de wereld niet geven kan,
om te delen met elkaar.
Liefde geef ik jullie, mijn vrienden, een liefde die de wereld niet kan kennen,
om met anderen te delen.
Vreugde geef ik jullie, mijn vrienden, vreugde die de wereld niet kan kennen,
om met elkaar te delen.

Zegen
allen: 872 ‘Zing amen. Wij prijzen God.’

Welkom voor koffie, thee en limonade in de Werf!

