Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor Pinksterzondag
20 mei 2018
Ontvangt de Heilige Geest

Duccio di Buoninsegna (1282 - 1339) - Pinksteren
Voorgangers: Ds Antje van der Hoek en Ds Reinhold Philipp
Welkom: Ingrid de Bonth
Muziek: Hans Jacobi

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): ”De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt...”
(Lied 686)

Votum en groet
v: Onze hulp is in de naam van de levende God
g zingt: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Hoor, heilige Geest, wij roepen U:
g zingt : wek ons tot leven, hier en nu.
v: genade zij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. Amen
v: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig
g zingt: En doe ons in vrede leven.
v: Laat ons vandaag uw liefde zien
g zingt: en schenk ons uw heil.
(gemeente gaat zitten)
Gebed van inkeer
We zingen: “Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende" - Kom Heilige
Geest, ontsteek het vuur van uw liefde (Lied 681, voorzanger 1x, gemeente 2x)
Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied "Ik zal er zijn voor jou"
(1e couplet 2x)

Woord en gebed
Bijbellezing:

Handelingen 2:1-6

We zingen: “Alles wat er staat geschreven, Heer doe ons verstaan…” (Lied 319)
Bijbellezing:

Johannes 20:19-23

Overdenking
Stilte en Orgelspel - ''Veni Creator Spiritus'' voor orgel van Hans Jacobi
Verwelkoming nieuwe vrienden

We zingen: “ Take, o take me as I am ” (Lied 833, voorzanger 1x, gemeente 2x)
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we “Adem van God, vernieuw ons bestaan" (Lied
368g); het Stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat
mijn roepen U bereiken” (Lied 367f). We besluiten de gebeden met een
gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369c)
Mededelingen en collecte ten bate van de kwartaaldoel "'Vliegende
Meubelmakers" en de remonstrantse gemeente Den Haag.
Sluiting
We zingen (staande): “Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben
door uw kracht!” (Lied 675)
Vredegroet
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen
Welkom bij de koffie/ thee!

Tussen het zingende kerkvolk - Willem Barnard
Soms, als ze hun longen
te boven zingen,
het dak staat bol van geluid,
kijk ik mijn ogen uit:
alles verandert, de dingen

staan stil te dansen, het altaar haast
swingende, pinkstertongen
worden de kaarsen en de gezichten
van de gewoonste stervelingen
glanzen van licht.
Ik verwonder mij
tot ik versta:
zonder die tranen in mijn ogen
had zich de wereld niet bewogen,
gingen de dingen niet opgetogen
al dat geloven achterna.
Agenda:
zo. 3/6, 10.30u dienst met poëzie door Ds Reinhold Philipp en Ingrid de Bonth
zo. 10/6, 10.30u woord-beeld-klank dienst over schilder Jan Mankes door
Ds Antje van der Hoek, Nini Jonker en Hans Jacobi
wo 27/6, 20.00u afsluiting kringen over "Houvast" met ds Koen Holtzapffel
(remonstranten Rotterdam) in Tuinzaal
do 5/7, 17.30u "Vliegt de Tijd'' Zomeravondlezing door Tineke van Royen-Krol

