Protestantse Wijkgemeente “De Verbinding”
bijeen op 2 juni 2019 in De Kern,

Voorganger: ds. Albi Baan – Slot.
Organist:
Adrie van der Padt
Lector:
Siny Aalbers
lied 695

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
Welkom en mededelingen
Berichten van overlijden.
Zingen: lied 961
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Zingen: psalm 100: 1, 2
1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

2. Roep uit met blijdschap: ''God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.''

Stilte
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)
Zingen: psalm 100: 3, 4
3 Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw
Gebed
Glorialied psalm 98: 1, 2, 4
1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Gebed bij de opening van het Woord:
gesproken ‘intro’+ zingen:
Liefdevolle God, kom in ons midden.
Wij die uw kind’ren zijn roepen U aan.
Open ons hart, zodat wij horen,
Geef ons uw Geest om uw Woord te verstaan.
Lezing uit het oude testament:
Leviticus 23: 5-16
Zingen: lied 718: 1, 2, 4
1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden

moeten w''U vergelden, dank voor ‘t daaglijks brood.
2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Lezing uit het nieuwe testament:
Johannes 14: 15-21
zingen: de acclamatie: u komt de lof toe….
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Verkondiging
Zingen: lied 680: 1, 2, 3, 4
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
4. Hoor , heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
Dienst der gaven
Collecte 1: Zinterest
2 : Beheer en Onderhoud
Dienst der gebeden
met 4x responsie: kom geest van god…
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt!
slotlied 704: 1, 2, 3
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Zegen AMEN.

Uitgangscollecte: Stichting leergeld

