Protestantse Wijkgemeente
Den Haag-West
Pinksterviering op zondag 4 juni 2017, Maranathakerk
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Heleen van der Weel
ouderling: Erika van Gemerden
lector: Ada Hoek-Verheij
diaken: Nell de Vries-Naaborgh
kindernevendienst: Cecile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde
voorbede: Govert Lakerveld
En op twee momenten tijdens deze viering maken
Jorina van Bergen en Christ de Jong pinkstermuziek.

Bij de dienst
Pinksteren is het feest van de Geest, van inspiratie en
geestdrift, van veeltaligheid en elkaar verstaan, van
veelkleurigheid en samen delen. Diverse mensen hebben
meegedacht over deze dienst en/of werken vandaag mee.
Inspiratie van de Kirchentag in Berlijn
In deze pinksterdienst zal ook het thema van de Kirchentag in
Berlijn doorklinken: Du siehst mich/Jij ziet mij. Een groep
mensen uit onze gemeente was aanwezig bij dit grootse
evenement, dat in het hemelvaartsweekend gehouden werd.
Pinksterbloemen
Wie vandaag een bloem in pinksterkleur meegenomen heeft,
kan deze in de emmers/vazen voorin de kerk zetten.
Onze Vader
In Bergkerk en Maranathakerk bidden we het Onze Vader op
andere wijze. Vandaag staat de tekst afgedrukt uit de Nieuwe
Bijbelvertaling 2004. Een verwoording van het Onze Vader,
die voor (bijna) iedereen anders dan anders is.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
PINKSTERGROET
Voorganger: Laten we elkaar begroeten in de taal van
het Eerste Testament…
Allen: Sjalom alechèm!
Stem uit de gemeente: In de taal van het Tweede
Testament…
Allen: Eirènè humín!
Stem uit de gemeente: In het Duits (om de inspiratie te
delen van de Kirchentag in Berlijn):
Allen: Ich sehe dich!
Stem uit de gemeente: In de taal van veel van onze
stadsgenoten…
Allen: Assalám aláikum!
Stem uit de gemeente: In het Fries…
Allen: Frede jimme en folle lok!
Stem uit de gemeente: In het Haags…
Allen: Freiduh mè jâh!
Stem uit de gemeente: In het Engels…
Allen: Peace be with you!

Als smeekgebed en loflied zingen we:
LIED 281, vers 1, 2, 4, 6, 7 en 10
Wij zoeken hier uw aangezicht
- vanaf vers 6 zingen we staande

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN van Aäron
(uit Numeri 6) in samenspraak:

U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten

Aanvangsmuziek
Koraalbewerking ‘Nun bitten wir den heiligen Geist’,
Dietrich Buxtehude (1637-1707).

voorganger: De HEER zegene ons en behoede ons.
allen:
DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS LICHTEN
EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE.

DE VOORBEREIDING

MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

VERWELKOMING en CALENDARIUM

Aansteken van de kaarsen op tafel – onder klokgelui
PSALM 87, vers 1 en 4
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede…
BEMOEDIGING

We lezen en zingen DE TIEN WOORDEN – in een vrije
bewerking van een tekst van Nico ter Linden:
- lezing
- lied 311: vers 1 t/m 5
- lezing
- lied 311: vers 10

LEZING: Handelingen 2: 1 t/m 6 (NBV 20014)
1

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen
2
bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als
van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
3
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op
4
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.
5
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
6
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.

LIED: ‘Dit is de dag…’, vers 1, 2 en 4
(uit: Zangen van zoeken en zien, lied 736; tekst: Sytze
de Vries; melodie: lied 204 uit het Liedboek)
Dit is de dag, dit is het uur
dat liefde oplaait als een vuur
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag door God beloofd!
Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.
Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.

LEZING: Handelingen 2: 7 t/m 13 (NBV 2004)
7

Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn
8
toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
9
horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus
10
en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier
11
gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal
12
spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel
van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft
13
dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend:
‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 672, vers 1, 6 en 7 ‘Kom laat ons deze dag’
‘SAMEN DELEN’ – met muziek van Jorina & Christ –

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek – Jorina & Christ
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: ... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

ONZE VADER (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

– de kinderen komen terug in de kerk –
ZEG HET MET BLOEMEN…
SLOTLIED (staande) 1014, vers 1, 3 en 5
Geef vrede door van hand tot hand…
ZENDING EN ZEGEN
allen: AMEN

LIED: ‘Dit is de dag…’, vers 5, 7 en 8
Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.
Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.

SLOTMUZIEK
Koraalbewerking ‘Komm, heiliger Geist, Herre Gott’ ,
Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712).
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij
een kopje koffie/thee in de gemeentezaal.

