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Veni Creator Spiritus
Kom Schepper Geest

Gereformeerden en Remonstranten
Nieuwkoop
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♫ ‘Kommt Seelen, dieser Tag’ - J. S. Bach,een bewerking van T. A. Schneider van lied
672, voor dwarsfluit en piano
Welkom en mededelingen
allen gaan staan
♫ ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (216)

2.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Votum en groet
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige
Spreekstem: die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: die ons stelt in het licht en roept ons om dienstbaar te zijn
Spreekstem: die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
voorganger: Vrede zij u.
Spreekstem: De wereld zij vrede.
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♫ ‘Kom Schepper God, o heil’ge Geest (670)

allen gaan zitten
Gebed
♫ ‘Kom Schepper God, o heil’ge Geest (670)
Creator Spirit, by whose aid
The world's foundations first were laid,
Come, visit every pious mind;
Come, pour thy joys on humankind;
Kom, SkepperGees, besoek U kerk,
U wat vernuwe, ons versterk.
Vul self u skepping, Heil’ge Gees,
Met krag op hierdie Pinksterfees.
U is die Trooster wat ons lei,
Geskenk van God wat by ons bly!
U, Lewensbron, van bo gestuur,
Deurgloei ons met u liefdevuur!
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Zondagsgebed
Lezing: Handelingen 2
♫ De Geest van God waait als een wind (691)

2.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

Lezing: Hierheen, Adem, steek mij aan (Huub Oosterhuis)
♫ ‘Hierheen Vrouwe Ademtocht’- Huub Oosterhuis
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Overdenking
Stilte
‘Amelie’- J. Tiersen, voor fluit en piano
Gebeden (tot slot 1x acclamatie Lied 681)
Stil gebed
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.
allen gaan staan
♫ Slotlied: Geest van hierboven (675)
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2.

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 kinderen zijn. Halleluja!

Uitzending en zegen
Gesproken Amen
‘In dir ist Freude’ - J.S. Bach, bewerking voor fluit en piano
Voorganger:
Orgel & Piano:
Fluit:
Zang:

ds Friso Boogerd
Saskia ten Have
Inge Kempen
Ella Buntsma, Chris Hoogendoorn, Annelies van Stam, Dik van
Stam
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