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INTREDE
KLOKGELUI
PIANOSPEL
STILTE

allen gaan staan

INTROÏTUSLIED 678: 1-5

2 De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.
3 De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.
4 Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.
5 Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht.
VOTUM en GROET
v
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a
Amen.

v
a

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v
Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
v
Heer, onze God,
vergeef ons al wat wij misdeden
a
en laat ons weer in vrede leven.
v
Amen.
v
a

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen….
Heer, ontferm U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm U!

GLORIA 303

2 Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag
hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3 Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,
kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

GEBED VAN HET FEEST
v.
De Heer zij met u.
a.
De Heer zegene u
v.
Laat ons bidden ….

allen gaan zitten

MET DE KINDEREN
LIED 683

2 Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3 Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4 De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING Ruth 2

telkens afgewisseld met:

ANTWOORDPSALM 104A
1. voorzang; 2. allen; daarna telkens allen; na de lezing driemaal allen

TWEEDE LEZING Handelingen 2,1-11
LIED 679: 1,2 en tijdens de verkondiging: 3,5,7

2 Uw overdaad van adem stuwt
het water voort met macht,
wat God wil bouwen wordt opnieuw
tot stand gebracht.
VERKONDIGING
3 Wat God wil bouwen is gezaaid
en door de dood gegaan
en dat zal kiemen waar Gij waait,
als levend graan.

VERKONDIGING

5 Gedrevene, uw teugel breekt
geliefde banden stuk
en al wat onontbeerlijk leek
wordt ons ontrukt.

7 Gij, die niet te bedaren zijt,
laat ons toch tot de oogst,
o storm van vuur en tederheid
niet ongetroost!

LIED 675
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

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!

GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Zendingscollecte ZWO: boeren in Zuid-Afrika
GEBED OVER DE GAVEN
DANKGEBED: LIED 704

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

VOORBEDE
Intenties telkens besloten met:
v.
Daarom zingen wij:

STIL GEBED
v.

Gij, enige en hemelse God, maakt alles nieuw;
Gij zijt begin en einde, de eerste en de laatste.

a.

Lof, eer en prijs zij God
(Lied 704:3, gezongen)
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

GEBED DES HEREN
v.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
a.
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.

HEENZENDING EN ZEGEN
EVANGELIE
Johannes 20,19-23
v
Lof zij U, o Christus!
a.
in eeuwigheid. Amen (gezongen)
LIED 58 (ELB)

allen gaan staan

ZEGEN
beantwoord met Amen
COLLECTE voor de onkosten van deze dienst
U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade.
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