Orde van dienst, zondag 5 juni 2022
Pinksteren
Orgelspel
Consistoriegebed
Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
Moment van stilte
(De organist zet het intochtslied in en de gemeente gaat staan.)
Beginlied:

683 ’t is feest vandaag

Bemoediging en groet
Onze kracht, ons vertrouwen, onze hoop en liefde
Komt van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Van de Vader die er altijd zal zijn
Van de Zoon die onze levensweg is
Van de Heilige Geest, die ons op deze weg begeleidt
V:
G:

De vrede van Vader, Zoon en Heilige Geest zij met jullie
De vrede van God is met ons allen

Gezongen gebed

Kom Schepper Geest, Jan van Opbergen, melodie Lied 670

Kom Schepper Geest, ontsteek Jouw vuur
In ons gedoofd door tijd en duur
door woorden hol en leeg gemaakt
door beelden los van Jou geraakt.
Herstel in ons die oude kracht
die mensen tot bezieling bracht
die hen deed gaan, waar niemand ging
die groot noemt wat nog heet gering.
Herneem daarom Jouw oudste recht
sta op in ons als minste knecht
die mens die om de ander geeft
diens welzijn steeds voor ogen heeft.
Spelen met vuur

Zingen:
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

681

Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.
Lezing

Ruth 2 : 1 - 13

Zingen:

Een aanstekelijk verhaal:

691 : 3 in stilte werkt de Geest van God

Aanwezige Kinderen mogen naar de nevendienst
Overdenking bij Ruth 2
Lezen:

Handelingen 2 : 1 - 11

Zingen:
Gesprek

691 : 1 en 2
Wat is voor ons aanstekelijk?

Zingen:
Gebeden:

702
dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Gezongen Onze Vader via Lied

369b

Kinderen komen terug uit de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: (we gaan staan) lied 687 Wij leven van de wind
Wegzending en zegen (besloten met een gezongen “Amen”)
Orgelspel

