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Ingangslied: lied 673

2. Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

4. Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

3. Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
gemeente: AMEN
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Gebed van toenadering
voorganger: …
voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
gemeente: OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN.
voorganger: Amen.
voorzang: antifoon
Introïtus (intredepsalm): Psalm 68, vers 7

herhaling van de antifoon
Voorganger: kyriëgebed

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Lezing uit het Oude Testament: 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 HEER,
groot en ontzagwekkend.
Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.
Gradualepsalm: 104a
Refrein: 1 voorzang, 2 allen

voorzang
1. Loof, mijn ziel, de Heer!
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij,
met glans en luister bekleed,
gehuld in een mantel van licht.
allen: refrein
voorzang
2. Gij grondde de aarde op haar zuilen,
onwrikbaar, eeuwig van duur,
dekte haar met een sluier, de oerzee.
Het water stond boven de bergen.

allen: refrein
voorzang
3. Ongeteld zijn uw werken, o Heer,
Gij schiep ze alle met wijsheid.
Van uw rijkdom vervuld is de aarde.
Eeuwig zij de roem van de Heer.
allen: refrein

Epistellezing: Handelingen 2, 1-11
Deze lezing in verschillende talen, opgenomen door diverse gemeenteleden.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van
hen neerzetten, 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.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 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. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en
zieden : ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta
en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Zondagslied: 670

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

5. Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

4. Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Allen gaan staan

Evangelielezing: Johannes 14: 25-27
Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de
Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik
tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven
kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Acclamatie:

Allen gaan zitten
Verkondiging
Lied: 695

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Dienst van gaven en gebeden
Afkondigingen
Collecte:
1. Voor het werk in de eigen gemeente;
2. Hospices in Utrecht en Nieuwegein
We kunnen niet op de gebruikelijke manier collecteren, maar in de digitale nieuwsbrief staat hoe u uw
gaven kunt overmaken.
Voorbeden
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

Allen gaan staan
Slotlied: lied 675

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
Zegen

orgelspel

