Orde van dienst voor de vijftigste Paasdag: Pinksteren
zondag 20 mei 2018
om 10.30 uur
Lutherse Kerk Woerden

De liturgische kleur van Pinksteren is rood. Kleur van het vuur, de heilige Geest,
kleur van bezieling en inspiratie. Het thema van deze dienst is ‘Levensadem’.
Maria van ’t Hullenaar zal een toelichting geven op het grote kunstwerk dat
(naast ander werk van haar) in de kerk te zien is. Leven, adem, lucht - de
verbinding tussen hemel en aarde - rondom deze woorden cirkelt het vandaag.
In de eerste lezing uit het boek Deuteronomium lezen we over de instelling van
het joodse Pinksterfeest, Sjavoeot, het zgn. Wekenfeest, op de vijftigste dag na
Pesach. Het is het feest van de nieuwe oogst en van de gave van de Tora op de
Sinaï, waar God in vuur verschijnt, zeven weken na de uittocht uit Egypte
(Exodus 19: 18)
Sjavoeot is ook een oogstfeest. De lente is in het land en de graanoogst is in
volle gang. De maaiers slaan met de sikkels in de halmen en de bindsters
bundelen de garven bijeen.
Zo is Pinksteren het feest van de eerstelingen. De epistellezing uit Handelingen
zet hier in, op deze feestdag. We lezen: ‘en toen de dag van de vijftigste vervuld
werd..’ (Handelingen 2:1).
In deze dienst ontvangt Thomas Martinez-Montenegro de zegen. Thomas is in
deze kerk gedoopt en heeft een tijd in het buitenland gewoond. We heten hem
van harte welkom in ons midden.

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Maarten van Diggelen
lector:
Erik Fledderus
organist:
Jeroen de Haan
kinderkerk: Melanie Meesters
koster:
Jan Smith
m.m.v.:
Maria van ‘t Hullenaar
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel
Welkom


wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 281: 1, 3, 7, 8, 9 en 10

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
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10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
allen Amen.
Bemoediging en drempelgebed
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a.
en laat ons weer in vrede leven.
v.
Amen.


wij gaan zitten

Eerste psalm: psalm 68: 7 en 9,
omsloten door de antifoon lied 668:
Halleluja! Adem van God vult heel de aarde,
die alles omvat verstaat elk woord. Halleluja!
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9. God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Kyrie en Gloria: lied 299f
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Gebedsgroet
voorganger:
allen:

Gebed van de dag, besloten met:
voorganger: … door Jezus Christus onze Heer
allen: Amen

Dienst van het woord
Eerste lezing: Deuteronomium 16: 9-12 uit de Naardense Bijbel

Gradualelied: lied 670: 1 t/m 6
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2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
4. Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.
5. Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.
6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Epistellezing: Handelingen 2: 1-11 uit de Naardense Bijbel
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Pinkstersequens: 669, I: voorzang, II: allen
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wie kan gaat staan

Halleluja: lied 338m
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Evangelielezing: Johannes 14: 23-27
Schriftacclamatie: lied 670: 7



wij gaan zitten

Preek
Credo: lied 344 (wie kan gaat staan)
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3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Zegen
Thomas Martinez-Montenegro ontvangt de zegen.
Gebed
voorganger:

allen:

Eeuwige, onze God,
uw barmhartigheid kent geen einde.
Wij danken U voor Thomas,
die hier zijn plek mag innemen in uw gemeente.
Wij bidden voor hem
ga met hem mee op zijn weg door het leven
en sta allen bij die hem met liefde en trouw omringen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
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Zegen
voorganger:
allen:
voorganger:

allen:

Thomas Antonie, je bent een kind van God,
getekend met het kruis van Christus.
Amen.
De Heer zegene jou en hij behoede je
de Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je
genadig
de Heer verfheffe zijn aangezicht over jou
en geve je vrede.
Amen.

Verwelkoming en vredegroet
voorganger:
Gemeente, draag Thomas in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
allen:
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
voorganger:
De vrede van de Heer zij altijd met u
allen:
En met uw geest.

Geeft elkaar een teken van vrede.
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Loflied: lied 704: 3

Dienst van de tafel
Mededelingen
Collecte
Muziek tijdens de inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel:
“Kom Schepper, heil’ge Geest daal af” van Jan J. van den Berg (*1929)
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Avondmaalslied: lied 672: 4,5 en 6

5.Des Heren tafel brengt
ons tot elkaar in vrede.
Deel Gij ons Christus’ bloed
en Christus’ lichaam mede.
Weer Gij de vijand af
die sluw ons scheiden wil.
Maak ons in Christus één,
gelovig, blij en stil.

6.Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Offerandegebed
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Voorbeden met gezongen acclamatie: lied 368g

en stil gebed.
Prefatie
voorganger:
allen:
voorganger:
allen:
voorganger:
allen:

Tafelgebed: lied 403e
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Onze Vader…

Agnus Dei
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Nodiging
Communie
Brood en wijn gaan rond in de kring. Ook wanneer u niet meedeelt,
wordt u uitgenodigd om in de kring te komen staan, want we sluiten de
viering in de kring af.
Er zijn glutenvrije ouwels, geeft u het even aan als u hier gebruik van
wilt maken. In de glazen bekers die als laatste rondgaan is druivensap.
Musica sub communione:
“Komm, heiliger Geist, Herre Gott” van Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Altaarzegen
Postcommunio
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Slotlied: lied 700

2. Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.
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3. Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Zending en zegen

v.
a.

Zegen
Amen, amen, amen.

Orgelspel: Improvisatie over de melodie
“Kom Schepper God, o heilige Geest”
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