Liturgie voor de kerkdienst
op de Eerste Pinksterdag
zondag 31 mei 2020 - tien uur

Sint Martinuskerk Halsteren
Uitzending via Zuid-West-tv

Woord van welkom - Mededelingen
Aansteken van zeven gekleurde kaarsen
in de kleuren van de regenboog:
Bergen op Zoom, Bruinisse, Halsteren, NieuwVossemeer, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht
We luisteren naar (of zingen zacht): Psalm 68: 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Beginwoorden - Groet - Drempelgebed
Leonie en Ruben Wigman - zang en piano: De Steen
Smeekgebed
We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 683 geheel.
’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
’t Is feest vandaag voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!
Moment met / voor de kinderen
We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 680: 1,2 en 4.
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
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.

Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 t/m 13
We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 672: 1 en 6
Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote
dingen.
Eens gaf de Heilge Geest aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag verlicht met
Pinkstergloed.
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.
Overdenking
Meditatief orgelspel
Poëtische toelichting bij de liturgische schikking
Gesprek ‘bij de koffie’
Leonie en Ruben Wigman - zang en piano: Love Shine a
Light

Gebeden en oecumenisch 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 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.
Toelichting bij de collecte:
Help een stille coronaramp voorkomen!
(project van Kerk in Actie)
We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 675: 1 en 2.
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kindren zijn. Halleluja!
Zending en Zegen, ‘gezongen’ Amen
Orgelspel
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