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Orde van dienst - 8 juni 2014
Pinksteren
- De zachte krachten (tekst Henriëtte Roland Holst, melodie Tom Löwenthal)
- Drempeltekst
Deze wereld zucht en kreunt tot op vandaag
als een vrouw in barensweeën.
Maar ik geloof, en hoop,
dat alle lijden hier en nu
niet opweegt tegen het groot licht
dat in de toekomst ons verlichten zal.
Romeinen 8

- De zachte krachten (tekst Henriëtte Roland Holst, melodie Tom Löwenthal)
- Woord ten geleide
Toen de vijftig dagen waren vervuld,
waren allen bijeen onder één dak.
En het geschiedde plotseling uit de hemel:
geraas, als van een geweldige storm
en vol daarvan werd heel het huis waar zij zaten.
Voor hun ogen verschenen tongen van vuur
die zich verspreidden en neerdaalden op hen.
En vervuld werden allen van heilige geest.
- Kinderkring
- In den beginne het woord (Verzameld Liedboek 713)
- Voorlezing uit het boek In den beginne - Genesis 15:5-12
- Wat staat geschreven (VL 715)
- Voorlezing uit het boek In den beginne - Genesis 15:13-18
- Wees hier aanwezig (VL 500)
- Toespraak door Alex van Ligten
- Klankresten (VL 502)
- Muzikaal intermezzo
- Nu laat ons dopen
- Inleiding door Huub Oosterhuis
- Geboren zijn is vreemd geluk (Melodie 'Er is een land van louter licht')
- En roepen hun namen
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dochter van Edsilia Rombley en Tjeerd Oosterhuis
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dochter van Annemarie Prein en Marc Liem
- Vrede voor jou (VL 944)
- Intermezzo en collecte
- Dit kind (tekst Colet van der Ven, muziek Tjeerd Oosterhuis)
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.
- Telkens als wij eten van dit brood (muziek Antoine Oomen, ‘Om liefdes wil’)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, ‘Om liefdes wil’)
- Brood en wijn
- En todo amar y servir (Taizé)
- Mededelingen
- O water dat uit de zon stroomt (nieuw, muziek Antoine Oomen)
- Voorbeden
- Onze Vader (VL 246)
- Zegen en afscheid
- Kom Geest van God ‘Ik zal er zijn’ (muziek Tom Löwenthal)
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