Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 31 mei 2020
Vijftigste Paasdag: Pinksteren
Vandaag is het de 50e Paasdag, Pinksteren. Op het Joodse wekenfeest zijn de leerlingen bij elkaar en
ontvangen de heilige Geest. Heilige Geest? Een ongrijpbaar iets, scheppingskracht, inspiratie, goddelijke vonk,
Trooster… De Geest maakt telkens een nieuw begin, als een uitgestoken hand van boven om op te staan uit
onze verlamdheid en met hernieuwde kracht Gods toekomst tegemoet te gaan.
Aan de dienst op 31 mei werken mee:
• Voorgangers: ds Bernard van Verschuer, predikant Maaskant Open Grenzen (MKOG),
ds Harold Schorren, citypastor en predikant Laurenspastoraat
• Lector: Franklin Gomez, voorganger van de Dios Esta Obrando, Pinksterkerk op Zuid.
• Organist: Hayo Boerema
• Zang:
Martha Bosch en Mirjam van den Hoek(sopraan),
Femke van Driel en Janneke van der Linden (alt),
Gijsbert Westland en Wiecher Mandemaker (tenor) en
Jildert Denneman en Jan Korteweg (bas).

Orde van dienst:
•

Orgel

•

Welkom

•

Openingsgebed

•

Psalm van de zondag: Psalm 68: 1 en 7 (tekst
Willem Barnard, melodie Straatsburg
1539/Genève 1542/1551)

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.
•

Schriftlezing: Handelingen 2:1-24 (NBV)

1. God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd.
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zing God en speel zijn naam ten prijs,
zing Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

•

Antwoordpsalm: “O Lord, give thy Holy Spirit”
(Thomas Tallis 1505-1585)

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,

•

O Lord, give thy Holy Spirit into our hearts
and lighten our understanding,
that we may dwell
in the fear of thy name
all the days of our life:
that we may know thee,
the only true God and
Jesus Christ whom thou hast sent.

Korte overdenking

•

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: Lied 672: 1, 2 en 7
1. Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
7 Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

•

Gebeden

•

Onze Vader: The Lord’s Prayer van John Farmer
(1570-1601)
Our Father which in heaven art,
Lord, hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
thy will be done in earth,
ev’n as the same in heaven is.
Give us (O Lord) our daily bread this day,
as we forgive our debtors,
so forgive our debts we pray.
Into temptation lead us not.
From evil make us free.
For kingdom, power, and glory thine,
both now and ever be.
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden

(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)
•

Zegen

•

Dankwoord

