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Orde van dienst:
Orgelspel: Christiaan de Gier
Welkom &Mededelingen
Laten wij samen stil zijn
voor het aangezicht
van de God van Israël
Stil gebed
Votum:
En onze hulp is
in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw bewaart tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En Vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Gezang 250
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2 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.
3 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.
4 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
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Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
5 O Heilge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
Ons geloof te belijden…
Aan de aan Israël geschonken verwachting
Belijden wij nu het christelijk geloof
In verbondenheid met de Kerk
Die er is in alle Eeuwen
En op alle plaatsen
En dat met name in verbondenheid
Met de Kerk zoals er geteld wordt
Als in Israël ingelijfd.
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 118: 9
9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Gebed
Schriftlezingen
1e lezing Genesis 11: 1-9
1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2 Toen de mensen in oostelijke
richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3 Ze zeiden
tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De
kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad
bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen
we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken
naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze
spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het
begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen
toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer
verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad
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werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring
in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over
de hele aarde.
2e lezing Handelingen der Apostelen 2: 1-4
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 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.
Zingen 139: 3, 4 en 5
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald' ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.
5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleuglen van de dageraad,
al woond' ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.
Preek / verkondiging
Wekenfeest bij de joden
Joodse wekenfeest
7 X 7 dagen… nu de 50e dag
Tweede grote pelgrimsfeest
Psalm 85: 3 en 4
3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
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de Here die ons zegent met zijn goed.
4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Inzamelingen van de gaven
Dankgebed
Zingen Gezang 249
1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
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 zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Zegen
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