Maartenskerk
zondag 9 juni 2019
50e Paasdag
Pinksteren
orde van dienst

de Heilige Geest valt je toe en
brengt in beweging
Een feestelijke Pinksterdienst
waarin Gijs Bonne Pander gedoopt wordt.
De Cantorij o.l.v. Alyde Touwen en Dik Boelee gaan voor
in zang en muziek.

Muziek
- Als het klokje luidt worden we stil Wij zingen lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’ : 1, 2 en 3
Welkom
- we gaan staan Bemoediging
1e keer cantorij, 2e keer allen
Onze hulp in de Naam die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in lengte van dagen.
Die sprak ‘er zij licht’, die zag dat het goed was.
Die nooit laat varen het werk van zijn handen.
(tekst Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal)

Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
- we gaan zitten –
Gebed van toenadering en ontferming
Wij zingen Psalm 104a ‘Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan’
Regel van het nieuwe leven
Wij zingen lied 670 ‘Kom Schepper God, o Heilige Geest’ : 1 en 3
Met de kinderen
(nu gaan de kinderen naar de Kindernevendienst)
‘de Geest brengt in beweging…’
Lezing Handelingen 2, 1 – 13
Wij zingen lied 680 ‘Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods’: 4 en 5
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Verkondiging
Stilte
Wij zingen ‘God van liefde en genade’:
1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij eerste 2 regels daarna allen, 4 allen
(tekst Wim van der Zee, muziek: Henry Purcell)

Donk’re machten gloriëren, staan uw glorie in het licht,
laat de angst ons niet kleineren, sterk ons door het Paasbericht,
maak ons wijs en maak ons moedig, op uw Koninkrijk gericht.
Heel de harten van uw kinderen, die vergaan van zorg en pijn,
laat geen lasten ons verhinderen om U toegedaan te zijn,
maak ons wijs en maak ons moedig voor de tocht door de woestijn.
Hoed ons voor de overgave aan de geesten van de tijd,
want Gij zijt de God die slaven van hun banden hebt bevrijd,
maak ons wijs en maak ons moedig, tot de dienst aan U bereid.

Mededelingen en collecten
(ondertussen zingt de Cantorij: ‘I will sing with the Spirit’)
I will sing with the Spirit, I will sing with the Spirit.
Alleluia, alleluia.
And I will sing with the understanding also,
alleluia, alleluia
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FEEST VAN DE DOOP
Inleidende woorden
Wij zingen het dooplied lied 357 ‘Heer, een nieuwgeboren kind’
1 cantorij, 2 en 3 allen
Doopvragen
Geloofsbelijdenis (staande)
Wij geloven in de Vader
wij zijn door Hem bedoeld
van Hem gekomen.
Wij geloven in de zoon
God met ons
in leven en dood.
Wij geloven in de Heilige Geest
want zij is de kracht,
de opstanding en de toekomst.
Amen
(gemeente gaat zitten)
Doopbediening
Doopkaars
Zegen
Verwelkoming (staande):
Mensen rondom Jezus, ontvang Gijs in uw midden,
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
(gemeente gaat zitten)
Aanbieden van een aandenken vanuit de kindernevendienst
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Wij zingen lied 683 ‘’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest’: 1, 3 en 4
Gebeden
Dankgebed en Voorbeden,
drie maal afgewisseld met acclamatie lied 368h
stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
- onder het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen uit de crèche
opgehaald worden Wij zingen als slotlied lied 686 (op melodie: Gelukkig is het land)
‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Zending en Zegen
Amen
Na de dienst is er gelegenheid om Hylke en Karin voorin de kerk te
feliciteren. In het koor van de kerk bent u welkom voor koffie en thee.
Aan deze Pinksterviering werkten o.a. mee:
ds.Teun Kruijswijk Jansen
Corine ter Horst (ouderling), Dianne Rietveld (diaken)
Bonne Pander (lector), Bas Overboom (kindernevendienst)
Marijke van Balen (crèche), Dik Boelee (muziek)
Jon de Gier (beamer), Eric en Wiggert Sonneveld (kosterij)
Afbeelding: Christa Holl Feuer des Geistes
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