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[graag 55 exemplaren]
[Liederen graag allen uittypen ]
[op de voorkant]

PROTESTANTSE GEMEENTE WEHL

Pinksterzondag 15 mei 2016
[afbeelding in kleur afdrukken]

Voorganger: ds. Henk Boonen
Ouderling van dienst: Francisca Best
Organist: Steef Oosterbeek
Met muzikale medewerking van Aafke Huurenkamp – zang en Bea Knoef - piano
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[vanaf p.2]
Orgelspel
[Francisca, wil jij het begin van de dienst doen]
Welkom en mededelingen
Wij komen tot stilte
Gebed van toenadering
o. God,
Gij hebt in het hart van mensen
het licht van Uw Geest ontstoken,
zodat zij uw grote daden verkondigen.
a. Vervul ook ons hart,
met de warmte van Uw Geest
zodat wij gericht zijn
op wat heilzaam is en heel maakt
en vertrouwen op Uw geestkracht
die bezielt en bemoedigt.
Amen
[Francisca, hierna geef jij mij de hand en neem ik het van je over]
Zingen wij staande als Aanvangslied Psalm 68 : 7, 9
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.
God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israel,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
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terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken
Bemoediging
v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
a. die niet loslaat het werk van zijn handen
Groet
v. De vrede van de Eeuwige is met u allen
a. en zijn genade is met u
- gemeente gaat zitten Gebed voor de nood van de wereld
eindigend met: Zo bidden wij u allen tesamen:

Bob Dylan: Blowing in the wind
How many roads must a man walk down
before you call him a man ?
How many seas must a white dove flyl
before she sleeps in the sand ?
And how many times must the cannon balls fly
before they're forever banned ?
The answer my friend is blowing in the wind
the answer is blowing in the wind.
How many years can a mountain exist
before it is washed to the sea ?
How many years can some people exist
before they're allowed to be free ?
And how many times can a man turn his head
and pretend that he just doesn't see ?
The answer my friend is blowing in the wind
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the answer is blowin' in the wind.
How many times must a man look up
before he can see the sky ?
And how many ears must one man have
before he can hear people cry ?
And how many deaths will it take till we know
that too many people have died ?
The answer my friend is blowing in the wind
the answer is blowing in the wind.
The answer my friend is blowing in the wind
the answer is blowing in the wind.
Gesprek met de kinderen
Wij zingen het Lied voor de kinderen: Lied 683

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

De lantaarn van de kinderen wordt aangestoken aan het licht van de Paaskaars.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Gebed bij de Opening van de Schriften
1e Schriftlezing Exodus 24 : 1- 3. 12 - 18
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Wij zingen Lied 672 : 1, 3, 7

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij
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.
2e Schriftlezing Handelingen 2 : 1 - 13
Lied: Spirit of the living God
Spirit of the living God,
Fall a fresh on me
Spirit of the living God
Fall a fresh on me
Melt me, mold me,
fill me, use me.
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Spirit of the living God,
Fall a fresh on me
Uitleg en verkondiging
Orgel / pianospel
Wij zingen Lied 686 : 1, 2, 3

Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
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.
Voorbeden
Elke voorbede wordt afgesloten met de woorden
v. zo bidden wij U … waarna allen zingend antwoorden:
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Stil gebed – gezamenlijk gebeden Onze Vader
We luisteren we naar het lied: How long will I love you?
How long will I love you?
As long as stars are above you
And longer if I can
How long will I need you?
As long as the seasons need to
Follow their plan
How long will I be with you?
As long as the sea is bound to
Wash up on the sand
How long will I want you?
As long as you want me to
And longer by far
How long will I hold you?
As long as your father told you
As long as you can
How long will I give to you?
As long as I live through you
However long you say
How long will I love you?
As long as stars are above you
And longer if I may
Inzameling der gaven
Orgel / pianospel tijdens de inzameling
De kinderen komen terug
Zingen wij staande als Slotlied Lied 687
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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.
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 - beantwoord met een gezongen: Amen (3 keer)
Orgel /pianospel

