Geloofsgemeenschap St.Odulphus en Dorpskerk Wijk aan Zee t
en

kom ons bevrijden
31 mei 2020

Voorgangers
Pastores Nico Smit en Fred van der Louw
Ouderling
Marcel Lindeman
Lector
Cor Castricum
Zang
Dory Zuid en Anneke van Genderen
Orgel
Dirk van Egmond

2

Orgelspel
Welkom, bemoediging en groet
Ontsteken van het vuur
Lied:

De Geest des Heren
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met Zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt Zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God.
Dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
Kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
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Gebed om ontferming
Openingsgebed
Eerste lezing

Handelingen 2,1-13

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk
er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze
zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die
zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jerusalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk
op aarde. Toen 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. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: “Het zijn
toch allemaal Gallileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen
allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden
uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods
grote daden.”
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: “Wat heeft
dit toch te betekenen?” Maar sommigen zeiden spottend: “Ze zullen wel dronken
zijn.”
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Lied

Kom Schepper Geest

Kom Schepper, Geest, daal tot ons
neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
Vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Gij zijt de gave Gods, gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen
kwaad
geen ongeval ons leven schaadt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Evangelie

Johannes 20, 19-23

Op de avond van de eerste dag van
de week waren de leerlingen bij
elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren
voor de Judeeërs. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: “Ik wens jullie
vrede!” Na deze woorden toonde Hij
hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
Nog eens zei Jezus: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,
zo zend ik jullie uit.” Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: “Ontvang
de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.”
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Overdenking
Orgelspel
Voorbede
Onze Vader
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 vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Collecte aankondiging
Lied

Wat altijd is geweest
Wat altijd is geweest
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak
het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande.
Hij is nog niet verstomd
Hij zwaait ons toe en komt
en zegt: Ik ben uw Vader.
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Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij hem is geen verraad
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
Zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud
Zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
.

Vredeswens

Zegen
Orgelspel

Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede
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