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Voorganger: ds. Jolien Nak
Organist: Marcel den Dulk

Welkom
Aansteken van de kaars
Luisteren naar: Lied 285
Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
Inleiding
Stilte
INKEER
(we gaan staan)
Luisteren naar: Lied 679: 1,2
Geweldige, gedreven wind,
die valt met groot gedruis,
die rukt aan muren, dak en bint,
gij vult dit huis.
Uw overdaad van adem stuwt
het water voort met macht,
wat God wil bouwen wordt opnieuw
tot stand gebracht.
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Groet
V: De Heer zij met u.
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Vuur ons aan door uw Geest
dat wij uit onze traagheid opgewekt worden
dat wij onze verbondenheid met U vernieuwen
dat wij aangevuurd worden tot mededeelzaamheid
en vurig van tong uw heil belijden.
Drempelgebed
Luisteren naar: Lied 679: 3
Wat God wil bouwen is gezaaid
en door de dood gegaan
en dat zal kiemen waar Gij waait,
als levend graan.
(we gaan zitten)
Kyriëgebed
Luisteren naar het loflied: Lied 690
Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag
voordat het avond is.
Gij die uw naam
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof
van uw verrijzenis.
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Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint –
ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij
een nieuwe dag begint.
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Exodus 20: 1-17
Luisteren naar: Lied 318
Het woord brengt de waarheid teweeg.
Het veranderde in den beginne
een aarde die woest was en leeg
tot een lusthof voor ziel en zinnen.
Het woord dat de wereld schiep
is het woord dat klonk door de eeuwen,
is het woord dat Abraham riep
en Daniël tussen de leeuwen.
Het woord dat God was bij God,
tussen mensen een mens werd op aarde,
dat in het armzaligste lot
zijn heerlijkheid openbaarde.
Het onvergelijkelijk woord
met een hemelse hand geschreven
wordt in onze harten gehoord:
onze weg, onze waarheid, ons leven.
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Lezen: Handelingen 2: 1-18
Luisteren naar: Lied 936: 1
Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.
Verkondiging
Orgel- of pianospel
Luisteren naar: Lied 691
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
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.
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
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INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden, 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.
ZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)
Luisteren naar het Slotlied: Lied 683
’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.
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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!
Heenzending en zegen
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor Dorcas en
de 2e voor India (Wilde Ganzen – Spoedeisende hulp)
Toelichting collectes:
1e collecte: Dorcas
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Wij
hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in
crisis verkeert. Wij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel
van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen.
Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor
arme mensen in verre landen. Wij zijn een beweging die bestaat uit duizenden
enthousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde bidders,
bevlogen medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Een
beweging waar iedereen bij mag horen en waar iedereen op zijn eigen manier
aan bij kan dragen. Zo verbindt Dorcas mensen in Nederland aan mensen in
nood.
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
Waar armoede, uitsluiting of crisis is, scheppen wij voorwaarden voor mensen
om te floreren. Met waardigheid, veerkracht en toegang tot
basisvoorzieningen. In krachtige gemeenschappen, met oog voor mensen in
de marge, zonder iemand voor te trekken.
Wij willen vandaag meehelpen het werk van Dorcas mede mogelijk te maken
door hiervoor te collecteren !
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2e collecte: Spoed voor de spoedeisende hulp in India
Zorg voor iedereen, ook wie arm is – een project van Wilde Ganzen.
Het gebouw is oud, de Spoedeisende Hulp veel te klein en de apparatuur is
aan modernisering toe. Het Kurji Holy Family Hospital staat in de
miljoenenstad Patna en ligt zowat zelf aan de beademing. Zuster Juliana zit
niet bij de pakken neer en is al druk bezig met de uitbreiding van haar
ziekenhuis. Ze komt alleen nog geld te kort voor de inrichting, zoals
ziekenhuisbedden en apparatuur.
“Ons ziekenhuis is in 1958 gebouwd”, legt Juliana uit. “Het is helemaal niet
berekend op een grote toestroom van patiënten en de apparatuur is flink
verouderd. Maar we helpen iedereen. Ook wie arm is en geen zorg kan
betalen.”
“We hebben weinig geld, zo gebruiken we van gaasjes de helft, knippen
stukjes van watten af en wegwerphandschoenen worden iedere keer
uitgewassen en hergebruikt.”
De bouw van de nieuwe Spoedeisende Hulp is al begonnen. “Het ziekenhuis
betaalt zelf de bouw”, “Wilde Ganzen is gevraagd mee te helpen om de
apparatuur en bedden aan te schaffen. Dat doet Wilde Ganzen graag en wij
helpen daarbij graag een beetje, want veel beetjes maken een grote.
Voor (nog) meer informatie:
www.wildeganzen.nl/help-mee/gezondheidszorg-india

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie Protestantse
gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 23 mei 2021.

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
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