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Vandaag vieren we Pinksteren. Pinksteren is een feest met vele aspecten. We vieren het o.a. als geboortefeest
van de kerk. Nu we na lange tijd weer met 30 mensen samen kunnen zijn, worden we als kerk misschien ook wel
een beetje opnieuw geboren?! En natuurlijk vieren we in verbondenheid met mensen die deze dienst thuis of
elders meevieren.
Samenzang doen we nog niet. Wel zijn er zoals steeds solisten. Misschien wilt u thuis meezingen met organist
en solisten? Of de teksten meelezen? Liederen van buiten het liedboek staan op de liturgie en op het scherm.
Daarnaast kunt u uw eigen liedboek gebruiken. Als u daar niet over beschikt, kunt u een liedboek van de Bergkerk lenen! Neem dan contact op met onze koster Leonore Brons (360 62 84).
We vieren ook in verbondenheid met de kinderen. Op deze zondag is er nog geen kindernevendienst. De
kinderen hebben weer een filmpje ontvangen met een verhaal en een tip voor een creatieve verwerking.
We ontvangen van deze thuiskindernevendienst bijna elke week foto’s. Die foto’s laten we zien tijdens onze
uitzending en/of plaatsen we in de eerstvolgende wijkkrant. Komende dinsdag is er een vergadering met alle
kindernevendienstleiding en gaan we bekijken hoe we verder gaan: live in de kerk of nog steeds met filmpjes
voor thuis.
Deze dienst wordt uitgezonden via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest En natuurlijk kunt u de dienst ook meevieren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl
of de App Kerkomroep). U kunt alle uitzendingen ook op een later moment (nog eens) bekijken/beluisteren.

Muziek: improvisatie over lied 683: ’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest
Welkom
Moment voor de kinderen, waarbij de kinderkaars wordt aangestoken
Lied 672, vers 1 – ‘Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’
Bemoediging:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer,
allen (in kerk en thuis): die hemel en aarde gemaakt heeft,
ambtsdrager: die ons telkens weer de kans geeft op te staan,
allen (in kerk en thuis): die ons uittilt boven onszelf.
Als drempelgebed klinkt lied 360, vers 1, 2 en 4 – ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’
Smeekgebed, gevolgd door de kyrie- en gloriahymne ‘U alle eer’ (lied 299 e)
Gebed van de pinksterzondag
Lezing: Genesis 1: 1-5 (uit de Amsterdamse Vertaling)
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was wirwar en wanorde, duisternis over de baaierd
en Gods geest zwevend over de wateren.
God zei: Er zij licht! En er was licht.
God zag het licht, het was goed.
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

God riep tot het licht: Dag
en tot de duisternis riep hij: Nacht.
Het werd avond, het werd morgen, een dag.
Lied 929 – ‘Zoals de regen’
Lezing: Handelingen 2: 1-13 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal
hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs
die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en
Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich
hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen
wel dronken zijn.’
Lied 701, vers 1 t/m 3 – ‘Zij zit als een vogel, broedend op het water’
Overdenking
We luisteren naar een aria uit de Pinkstercantate van Bach (BWV 68, 2):
Mein gläubiges Herze, frohlokke, sing’, scherze, dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen, ich wil euch nur sagen, mein Jesus ist nah’.
Mein gläubiges Herze, frohlokke, sing’, scherze, dein Jesus ist da!
Vertaling: Mijn gelovig hart, jubel, zing, scherts, jouw Jezus is hier!
Weg met het gejammer, weg met het geklaag, ik wil jullie alleen maar zeggen:
mijn Jezus is nabij. Mijn gelovig hart, jubel, zing, scherts, jouw Jezus is hier.

Mededelingen
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij als acclamatie lied 698 klinkt:
‘Zend uw Geest, uw liefde, God, doop ons met vuur en nieuwe kracht. De wereld zal veranderen!’
We sluiten onze gebeden af met het ‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Lied 686 – ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’
Zending en zegen (met gesproken ‘Amen’ door mensen in de kerk en thuis)

- STAANDE -

We gaan na de zegen weer zitten. Na de MUZIEK (lied 675, Geest van hierboven) gaan we op aanwijzing van de
koster rustig en elkaar ruimte gevend naar buiten. Bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.

