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Orgelspel
Aanvangslied

“Kom laat ons deze dag”, no. 672: 1, 6 en 7

1.Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
6.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.

Votum en Groet
Kaars van Verbondenheid
Lied

“Heer, raak mij aan met uw adem”, no. 695: 1, 2, 3 en 5
1.Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2.Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Licht van ontferming
Met lied

“Veni Scantus Spiritus”, no. 681

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
Vertaling:
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.

Gloria

“For the beauty of the earth”, John Rutter
For the beauty of the earth - for the glory of the skies.
For the love which from our birth - over and around us lies
'Lord of all, to Thee we raise - this our joyful hymn of praise.
For the beauty of each hour - of the day and of the night
Hill and vale and tree and flow'r - sun and Moon and stars of light
'Lord of all, to Thee we raise - this our joyful hymn of praise
For the joy of human love - Brother, sister, parent, child,
Friends on earth and friends above - for all gentle thoughts and mild.
'Lord of all, to Thee we raise - this our joyful hymn of praise.
For each perfect gift of Thine - to our race so freely given
Graces human and divine - flow'rs of earth and buds of heav'n
'Lord of all, to Thee we raise - this our joyful hymn of praise.
This our joyful hymn - our hymn - of praise.

Moment voor de kinderen
Lied

“Vlammen zijn er vele”, no 970: 1 - Fries, 3- Nederlands
1.Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christu
3.Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus

Gebed
Eerste Lezing
Lied

Handeling 2: 1-11 (KBS Willibrord 1995)
“Wat altijd is geweest”, lied 689: 1 en 2

1.
Voorzang:
Allen:

Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin

Voorzang:
Allen:
2.
Voorzang:
Allen:
Voorzang:
Allen:

Evangelielezing

Lied

wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt in mens na mens ons tegen.
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Johannes 20: 19-23 (NBV)

“Kom Schepper Geest”, no 360: 1 Nederlands, 2 Fries, 3, Nederlands
1.Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer;
Vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
2.Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waar uit 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.

Overweging
Muziek

Aria “Gott willl, o ihr Menschenkinder an euch grosse Dinge tun“
Cantate 173, J.S. Bach
Gott will, o ihr Menschenkinder, an euch große Dinge tun.
Mund und Herze, Ohr und Blicke können nicht bei diesem Glücke und so heilger Freude ruhn.
Vertaling: God, o mensenkinderen, wil grote dingen aan u doen.
Mond en hart, oren en blikken kunnen niet rusten bij dit geluk en bij zo'n heilige vreugde.

Collecteaankondiging
Pastoralia
Dienst van de Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden afgewisseld met lied “Ubi caritas”, afgewisseld in Latijn, Fries, Nederlands
“Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est”, no. 568A
“Dêr’t de leafde bloeit- de frede floeit - en de freonskip groeit - dêr is God mei ús.”
“Daar waar liefde is en vrede, daar waar liefde is, daar is God met ons.”
-

Stil Gebed
Onze Vader

Vredewens

Slotlied

“De Geest des Heren heeft”, no. 686: 1 en 3
1.De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.
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.

Wegzending en Zegen
Orgelspel
Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra:
Er zijn momenteel geen gemeenteleden in ziekenhuis of revalidatiecentra.

