Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 9 juni 2019, Pinksteren
De liturgische kleur is rood, de kleur van het vuur,
de kleur van de Geest.
Voorganger:
Organist:

Ds Wietske Verkuyl
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn
Anne-Lies van Zijl
Christiaan Scheen

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over bekende Pinksterliederen.
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
Lied 681 (3x) bij het aansteken van de kaarsen
We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o:

God,
wij voelen ons vaak niet zo begeesterd,
laat staan moedig, of sterk.
Vaker treft u ons vermoeid aan,
uitgeput en onzeker.
Wij twijfelen aan onszelf en aan elkaar
en we twijfelen zelfs aan Uw bestaan.
VERBORGEN GOD,
GEEF ONS HET VERTROUWEN,
DAT WÍJ NIET VERBORGEN ZIJN VOOR U.
GIJ KENT ONS TOT IN ONZE DIEPSTE DUISTERNIS.
Aanwezige God,
keer U om naar ons toe
en laat ons ervaren dat gij ons nabij zijt,
meer nabij, dan al wat ons te na komt.
KEER ONS OM NAAR UW LICHT, GOD
EN LEER ONS UW LIEFDE TE BEAMEN,
ZODAT WIJ OPSTAAN
UIT ONZE TWIJFELS EN ONZEKERHEDEN.
Beadem Gij ons met uw Geest,
Zodat wij dapper verder gaan in Uw kracht.
AMEN.
Psalm 68: 7
We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Lied 305 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Lied 809 (3x) (met de kinderen)
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.

De eerste lezing is uit het liedboek: lied 701
Korte toelichting bij de tekst van lied 701
Wat betekent de Heilige Geest voor ons?
Inbreng van gemeenteleden:
De Heilige Geest betekent voor mij:
Enerzijds de pijn van het steeds weer los laten van
alle zekerheden en anderzijds het ontdekken van
steeds weer nieuwe wegen! Het: “Zie, Ik maak alle
dingen nieuw”, maakt mij dan heel blij!
Een uitleg van een moeder over de Heilige Geest,
gevonden op internet:
k leg aan mijn kinderen de Heilige Geest altijd uit
als: de gedachten van God die bij ons zijn. Dus, dat
God aan ons denkt en ons niet vergeten is. Dat
voelen we in ons hart. Alles wat goed is, wat liefde
is, mededogen in je gevoel, wordt hierdoor
geïnspireerd.

Je kunt het niet zien, je kunt het niet pakken, maar
je voelt het wel als je er open voor stelt. Net als de
wind dus.
Het is een onlosmakelijk deel van wie wij als mensen
zijn. Op deze manier zorgt God ervoor dat mensen
voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. Zonder
de Heilige Geest zou iedereen alleen maar egoïstisch
zijn. Wij als mensen hebben de keuze om er wel of
niet naar te luisteren. Sommige mensen zijn heel erg
veel in contact met de Heilige Geest. Zij zijn die
inspirerende mensen die zoveel goede dingen doen.
We sluiten af met een gedicht:
De Geest heeft vele gedaanten:
de dalende duif in het wit,
de stijgende vlam op de lichtkaars,
de storm die het dode hout velt,
de wind die de vuurgloed aanblaast,
een suizen dat stilte wordt,
de vinger die oren opent
en wonderlijker, nog dieper:
de innige stem van God.
(Inge Lievaart)
Lied 701
Johannes 20: 19-23
Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in
hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na
deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:
‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet,
dan zijn ze niet vergeven.’
Handelingen 2: 1-11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze
allen bij elkaar.2Plotseling klonk er uit de hemel een
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en
allen werden vervuld van de heilige Geest en
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde.

6Toen 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. 7Ze waren buiten zichzelf van
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs
die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen
allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en
Asia,10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier
gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen
taal spreken over Gods grote daden.’
U komt de lof toe

Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

Q

•

   

 

A - dem van God,

  

ver-nieuw ons be-staan.

Onze Vader
die in de hemel zijt
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.
Lied 687 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:

Preek
We zijn stil voor God
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A - men.

Orgelspel
Toccata "Veni Creator Spiritus" - Maurice Duruflé

Lied 825: 1, 2, 3, 4, 5

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:
Variaties "Veni Creator Spiritus" –
Maurice Duruflé (1902 - 1986)

In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

