ORDE VAN DIENST VOOR PINKSTERMORGEN
20 mei 2018

Protestantse gemeente te Heiloo
Voorganger: Ds. Edward Kooiman
Organist: Jan Visser
Koor: One More Voice onder leiding van Paul van Venrooij
Piano: Saskia Terpstra
Voor de dienst zingt One More Voice: Go Ye Into All The World
Vertaling: Ga over de gehele wereld, en vertel aan iedereen mijn evangelie. Jezus zei: "Dit
is het grote gebod, hebt elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad. Er bestaat geen grotere
liefde dan dit: iemand sterft voor zijn vrienden." "Maak je geen zorgen, je gelooft in God,
en als je in God gelooft dan geloof je in Mij!"

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 672: 1 en 7
1. Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

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.
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Pinkstergroet
V. Dit is de dag dat wij vieren dat Gods adem de mens tot leven wekt. Dit is de
dag dat we vieren dat God in ons een vuur van liefde aansteekt.
G. ONZICHTBAAR ALS EEN ADEM WOONT GODS GEEST IN ONS MIDDEN.
V. Als een levenskracht die bouwt en bruist, en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven en liefde
G. DE GEEST VAN GOD WOONT OVERAL
V. Zij gaat door heel de schepping en wekt ons tot leven
G. AMEN
One More Voice zingt: Healing Light
Vertaling: Vrede van het stromende water, Vrede van de wind die waait, Vrede
van de stille aarde aan jou. Amen
Vrede van het licht van de sterren. Vrede van de rustige nacht. Maan en ster
laten hun helend licht op je neerdalen. Amen
Bij deze zondag
Gebed om ontferming
Glorialied: Psalm 146-C: 1 en 5

5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
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Gebed bij de opening van de bijbel
Lezing 1 wordt gezongen door One More Voice: “If Ye Love me” (Johannes
14:15-17)
Vertaling: Als je mij liefhebt houd je dan aan mijn geboden en ik zal de Vader
vragen jullie een pleitbezorger te zenden die altijd bij je zal zijn: de Geest van
Waarheid
Aandacht voor de kinderen
Zingen met de kinderen: Lied 839: 1, 2 en 4
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon.
Ik leidde de dans van de sterren, maan en zon.
De golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt, danste mee.
Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
De dans werd vergeten hen het ritme verstoord.
Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin.
In Bethlehem zette de dans weer in. Refrein:
De dans leek te sterven, maar ik deelde het brood
en danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou
de dans van de schepping, de dans van trouw. Refrein:
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing 2: Handelingen 2: 1 - 6 en 12 - 15
One More Voice zingt: Sound of Silence
Overweging
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Zingen: Lied 680: 1 en 4

4. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
Dankzegging en voorbeden,
afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”.
Collecten
Slotlied: Lied 686: 1 en 3
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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
Zegenlied met One More Voice:Lied 426: 1 (OMV); 1 (Allen)
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