Vuur en Evenwicht
Feest van de Geest

Pinksteren
Lutherse Gemeente
Zwolle, 23 mei 2021

Betekenis van de le ers
O:
Ouderling van dienst
V:
Voorganger
Lector: Lector
Z:
Gemeenteleden die bij het orgel zingen
A:
ALLEN
L:
MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:
MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN
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Lied: 672: 1, 4, 6 ‘Kom laat ons deze dag’
Welkom
Openingswoorden
O:
Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest.
A:
AMEN
O:
A:

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAN

O:
C:

O God, daal dan neer in onze harten.
Lied 368g: Adem van God, vernieuw ons bestaan.

O:

U bent de bron van ons leven.
Uw Woord is ons als een licht.
Uw licht gaat ons voor.
Uw liefde is als een vuur in ons bestaan.
ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAN’

O:

C:
A:
C:
O:

U, O God, blij ons nabij, hoe het ons ook te moede is.
Dat wij ons geraakt weten door uw adem,
de vrede zoeken,
Uw liefde leven,
elkaar willen kennen in uw naam.
Dat wij het kwade loslaten en ons richten op uw vergeving.
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
U VERNIEUWT ONS BESTAAN,
UW GEEST IS IN ONS MIDDEN – OVERAL EN ALTIJD.
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Amen

3
ft

A:

Psalm 68:3
C:
O God, de wonderen die Gij deed,
Toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
Hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
Hebt Gij uw erfdeel toebereid,
Uw erfdeel dat versmach e.
Uw schare hee zich daar gezet;
Dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij gee ons nieuwe krachten.
Kyrie
Gloria
Groet
V:
De Heer zij met u.
A:
Ook met u zij de Heer.
Gebed: lied 671 ‘Nu bidden wij de heilige Geest’..
A:
Nu bidden wij de heilige Geest
Om een recht geloof het allermeest,
Dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
En aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis
L:

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
Dat wij Christus kennen voor al jd.
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe,
Die ons ’t vaderland hee doen aanschouwen.
Kyrieleis

R:
A:
C:

Geef, heilige liefde, uw overvloed,
Doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
Dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
Alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis
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Psalm 104 – in weergaven Huub Oosterhuis uit 100 psalmen vrij
A:
DE GEEST VAN DE HEER VERVULT DE HELE WERELD
R:
L
R:
L:

R:

Jij die hoog woont! Dus moet ik klimmen,
of leren omhoog te vallen, naar jou toe
die ik wel God durf noemen:
zo wijd je hemel blauw in de morgen
zo goudomrand je sneeuwwi e wolken.
Jij die hoog op de zon woont
die van roodgevlamd vuur is
dus moet ik leren niet te smelten.
Die ook boven de zeeën zwee
als adem – dus moet ik durven
mee te ademzingen in jou.

L:

Licht. Op sandalen licht ben je gekomen,
vreemdeling op de bergen.
Die over wolken schaatst en hoog
als wervelwinden springt,
wandelt naast me in de avondkoelte.

A:

DE GEEST VAN DE HEER VERVULT DE HELE WERELD.

Lezing: Handelingen 2,1-11
Evangelielezing: Johannes 14,8-17
Aankondiging
Psalmwoord (Psalm 104,30): Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo gee u de aarde een nieuwe gelaat. Halleluja
C:
Halleluja
Evangelielezing
C:
Lof
Lied ‘Dit is de dag, dit uur’, op melodie van lied 360
C:
Dit is de dag, dit is het uur
Dat liefde oplaait als een vuur
En mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag, door God beloofd!
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C:

Dit is de dag dat welgeteld
De oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
En raakt ons met zijn zegen aan.

Vrouwen: Dit het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
Blaast ons bestaan nieuw leven in.
Mannen: Dit is het uur: de dag begint
Op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
Nu zullen wij elkaar verstaan.
A:

WAT NOG ONTBREEKT, TEN DELE IS,
WORDT HEEL: DE GEEST VULT ONS GEMIS.
DE RAADSELS ZULLEN OPEN GAAN.
TEN VOLLE ZULLEN WIJ VERSTAAN.

C:

Een oude droom, een nieuw gezicht:
Een wereld die wordt opgericht
En door een nieuwe wind geschoond
Tot vrijplaats waar de liefde woont.

Verkondiging
Lied 679, op melodie van liedboek der kerken 248
A ondigingen
Iedereen is welkom om te delen in brood en wijn. U kunt naar voren lopen,
vooraan wordt u brood aangereikt in een schaal, dan kunt u naar de plek
waar wijn of druivensap (geef het aan) wordt aangereikt in een kelk. Uw
schaal en kelk kunt u bij de deur plaatsen op een blad. Via het
gemeentecentrum kunt u teruggaan naar uw plaats. U wordt door de
coördinator uitgenodigd om te gaan. Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u
dat aangeven aan de predikant.
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Gebeden, met het door zangers gezongen lied 681 ‘Veni, sancte spiritus’ Kom,
heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. Dankgebed, voorbeden, s l
gebed.
Credo. Allen gaan staan.
A:
Wij geloven één voor één en ook samen:
De Heer is God en anders geen. Amen, amen.
Wij geloven in de naam Jezus Christus,
Gestorven en weer opgestaan. Halleluja!
Wij geloven dat de Geest ook nog heden
De wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.
Ieder kan weer plaatsnemen
Prefa o - inleiding
V:
De harten omhoog naar God!
A:
ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!
V:
Dank aan onze Levende God.
A:
WIJ WILLEN GOD DANKEN.
Lofprijzing
V:
Die uw vleugels over ons spreidt
En met genade ons overschaduwt,
Enige en Levende God,
U danken wij voor het vuur,
Waarmee U ons zegent.
Een reden tot zingen is dit voor ons
En met allen die ons voorgingen,
Met al wat adem hee
In hemel en op aarde stemmen wij in:
C:
Heilig, heilig, heilig is God, de Here Zebaoth. Vol zijn hemel en aarde
van zijn heerlijkheid. Hosianna in den hoge. Geloofd zij Hij, die komt in
de naam van de Heer. Hosianna in den hoge.
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Avondmaalsgebed
V:
U danken wij. U wijst ons onze levensweg
in een mens: Jezus van Nazareth,
die is als een licht is opgegaan,
en als een baken van uw on erming
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werd Hij ons tot een begaanbare weg.
Hijzelf is geworden tot voedsel waarvan wij leven en bloeien.
Die de vrede lee en licht is in het duister.
U danken wij voor hem, die ons vergezelt als naaste,
ons doet horen hoe u nabij bent,
voor ons de schri en opent,
Aan ons het leven gee ,
in ons zijn toekomst schrij –
En leert dat sterven leven is:
wie zijn leven verliest, wordt opnieuw geboren.
Iedere keer weer opnieuw.
Uw vrede hee Hij met ons gedeeld.
De gemeente gaat staan
V:

‘Want in de nacht dat Jezus zijn leven gaf,
Hield hij maal jd met zijn discipelen.
Terwijl zij aten nam hij een stuk brood,
Sprak er de zegen over,
brak het en gaf het hun met de woorden,
‘Dit is mijn lichaam. Gebroken voor jou.
Neem en eet, doe dit om mij te gedenken.’
‘Zo nam Hij ook de beker, sprak het dankgebed uit
en gaf allen de beker met de woorden:
Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Neem en drink om mij te gedenken.’

C:

Agnus Dei

De gemeente neemt weer plaats
V:

Geef ons ook de adem van uw Geest.
Vervul ons met uw nabijheid en liefde.
HERSCHEP ONS WERELD, OPDAT ALLE MENSEN VERVULD WORDEN
VAN HOOP EN LIEFDE EN VREUGDE.

A:
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V:
A:

A:

Zend ons uw Geest, o God, die alle volken zo verbindt ,
dat mensen elkaar de hand aanreiken.
WIJ ALLEN GERAAKT DOOR UW VUUR
GEHEELD DOOR UW GENADE,
IN BEWEGING DOOR UW GEEST,
IN EVENWICHT VANWEGE UW LIEFDE,
EN VOL VREUGDE OM UW NABIJHEID.
ONZE VADER, DIE HEMELEN ZIJT ….

Vredegroet – Pax Domini
Hier worden wij in vrede genodigd – dat wij onszelf dan toekeren naar elkaar
en elkaar over afstand heen de nabijheid van de vrede, de vrede van Christus
toewensen – met een gebaar van vrede.
Nodiging
Communio – delen van brood en wijn
Dankgebed
Lied: 687 ‘Wij leven van de wind’
Zending en zegen
Buiten is alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een gezegend en
beweeglijk Pinksterfeest toe te wensen. Er is ko e en thee.
De kinderen zijn buiten en hebben een speurtocht gemaakt. De oppaskinderen
zijn daar ook. Kortom: we zijn met een grote groep buiten op het plein. Als dat
geen feest is!
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