PINKSTERFEEST
zondagmorgen 9 juni 2019
Buurtkerk Noordwijk
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Hartelijk welkom
in deze dienst op Eerste Pinksterdag
waarop we de gave van de Geest vieren!

De muzikale medewerking komt van
Chris Faddegon (orgel)
en een koperblazersensemble, bestaande uit
Sander Admiraal, trompet
Herbert Wever, trompet
Jos Admiraal, euphonium
Frits de Witt, bastuba

Voorganger is ds. Simon Dingemanse.
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De kleur is rood als vuur
Bij de Paaskaars met het licht van de opstanding
brandt het vuur van de volheid van de Geest in zeven vlammen
Muziek
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)
Zingen: ’t Is feest vandaag… (lied 683)
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Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
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Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
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De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De vrede van Christus zij met u
G. Zijn vrede zij ook met u
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte…
Vg. U, God van adem, wind en vuur,
land als een vogel met uw liefde in ons leven.
G. Waai door onze harten, licht op in ons bestaan.
dat wij in vrijheid nieuwe mensen worden. Amen.
(gemeente gaat zitten)
Zingen: Psalm van de Pinkstermorgen – 68:4,7
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God gaf zijn woord, roert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roept alom,
dit is de blijde mare:
veldheren vluchten voor Hem uit,
in vrouwenhanden valt de buit
van boze legerscharen.
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Deelt gij niet mee in overvloed ?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,
zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held
die legers doet verstuiven.
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God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Kyrie: Gebed om ontferming, afgesloten met (1x vg; 1x allen)
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Glorialied (Taizé, canon):

Met de kinderen stilstaan bij de iconen van Franciscus van Assisi
...VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Lied: Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods (lied 680)
(tevens gezongen gebed bij de opening van de Schriften)
1

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
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Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
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Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
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Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
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O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Moment met de kinderen over vogelvrij zijn…waarna zij achterin
de kerk een eigen icoon kunnen kleuren…
Toralezing: Genesis 8:1-14
Zingen: Lied 635 beurtzang: 1-a, 2-vr, 3-m, 4-vr, 5-m, 6-vr, 7-m, 8-a
Laatste hallelujaregel: steeds door allen
Allen:

2-vr
Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja,
de dieren lopen twee aan twee, halleluja!
A: Halleluja, halleluja, halleluja!
3-m
Nu is er Goddank land in zicht, halleluja,
de aarde is getooid in licht, halleluja!
A: Halleluja, halleluja, halleluja!
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4-vr
De merel zingt het hoogste lied, halleluja,
alleen de havik hoor je niet, halleluja!
A: Halleluja, halleluja, halleluja!
5-m
De mussen tsjilpen allemaal, halleluja,
de mees zingt als de nachtegaal, halleluja!
A: Halleluja, halleluja, halleluja!
6-vr
De duif zit in de hoogste boom, halleluja,
en heeft de snavel vol sjaloom, halleluja!
A: Halleluja, halleluja, halleluja!
7-m
Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja,
een beter land rijst op uit zee, halleluja!
A: Halleluja, halleluja, halleluja!
8-a
Het water van de grote vloed, halleluja,
stijgt nooit zo hoog meer, – God is goed, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Evangelielezingen: Lucas 3:21,22
Handelingen 2:1-13
Zingen: Wij leven van de wind (lied 687)
1

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
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die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
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.

Uitleg en verkondiging
Muziek
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Zingen: Zij zit als een vogel (lied 701)

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.
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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.

We hebben aandacht voor wat de kinderen gemaakt hebben…
...DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven onder muziek
(eventuele kinderen in de crêche kunnen opgehaald worden)
…OP WEG MET DE ZEGEN.
Slotlied: Lied 675 – Geest van hierboven (staande)
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!
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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 met de tien woorden als heenzending
(de gave van de tien woorden wordt gevierd op het Joodse
Pinksterfeest)
Met uw woord in ons hart
en onze handen vaardig tot uw werk
spreken wij uit, o HEER,
jegens U en onze naaste:
(allen:)
dat wij U zullen dienen en niemand anders –
dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen
in de gestalte van Jezus Christus,
dienstknecht van de minsten der mensen –
dat wij uw Naam zullen heiligen –
dat wij uw toekomende dag zullen vieren –
dat wij onze ouders zullen eerbiedigen –
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dat wij het leven hoog houden –
dat wij elkaar trouw zullen zijn –
dat wij ons niets van elkaar zullen toeëigenen –
dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten –
dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –
(vg.:)
Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen,
HEER, onze God, gezegend zijt Gij.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u en jullie allemaal.
(G. zingt:) Amen
Muziek
Hartelijk welkom om na de dienst na te blijven rond koffie, thee en
limonade.

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over
de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden
tot de ouderling of de predikant of de website zewww.pkn-noordwijk.nl
raadplegen.
Deze dienst is te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
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We wensen
u en jou
een inspirerend
en vogelvrij
Pinksterfeest
!
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voorzichtig
heb ik de gevangen vogel
uit de strik verlost
ik laat hem vliegen
hij geeft mij vleugels
Willem Hussem
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