Oud-Katholieke-Parochie en Evangelisch-Lutherse Gemeente
in en om Arnhem
een moment van stilte, bezinning en gebed
in de kerk en thuis
op Pinksteren – de Vijftigste Paasdag
31 mei 2020

De Geest van de Heer vervult de hele wereld:
hij die alles omvat, draagt kennis van alles wat wordt
gesproken. Halleluja! (Wijsheid 1,7)

Voorgangers: pastoor Joke Kolkman
ds Hans Uytenbogaardt
organist: Erik van der Heijden
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De klok wordt geluid
Welkom en afkondigingen
PINKSTERHYMNE VENI CREATOR SPIRITUS (Gezang 671 GB)
Tekst toegeschreven aan Magnentius Hrabranus Maurus (ca 780856), vertaling Koenraad Ouwens en Jan Hallebeek
Melodie vroegmiddeleeuws / Wittenberg 1539
Preludium Bernard Renooij, 1915-2007
Allen vers 1,3,5,7
Orgel vers 2,4,6 zetting Peter Planyavsky *1947, als organist, componist en docent actief in Wenen

2. orgel Uw naam is Trooster, want Gij zijt
de gave, die ons God bereidt,
de bron die Hij ontsloten heeft,
zijn vuur, dat licht en richting geeft.
3. allen Gij doet aan ons het Woord gestand,
Gij, vinger van Gods rechterhand,
waarmee Hij ons uw zevenvoud
van goede gaven toevertrouwt.
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4. orgel Ontsteek uw licht in onze nacht,
wees Gij in onze zwakheid kracht
en vuur ons aan, Geest, met uw gloed,
geef onze bange harten moed.
5. allen Verdrijf wat ons verleidt en schaadt,
de vijand met zijn boze raad,
leer Gij ons langs Gods wegen gaan,
dan breekt een tijd van vrede aan.
6. orgel Laat vol vertrouwen, goede Geest,
ons opgaan naar het eeuwig feest
en zien in ’s Vaders koninkrijk
de Zoon, in liefde Hem gelijk.
7. allen Wij brengen God de Vader eer
en prijzen de verrezen Heer,
de Geest zij lof en dank gewijd,
die leven geeft in eeuwigheid.
LOFPRIJZING
Aansteken van de kaarsen op de altaartafel
Gezegend zijt Gij, God,
Schepper van hemel en aarde,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen
zegen ons ook met uw licht.
STILTE
Wij zijn samengekomen
in de + Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
SCHRIFT EN OVERWEGING
Verhaal van Pinksteren

Handelingen 2: 1- 11
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Graduale LB Psalm 117a Gij volken loof uw God en Heer
tekst: Joachim Sartorius; vertaling: J.W. Schulte Nordholt;
melodie: Melchior Vulpius
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Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

Evangelie
v.
Wij horen de woorden van het evangelie volgens Johannes
Halleluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
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v.

Johannes 14, 23- 29
Acclamatie

Overweging
Lied: gezang 672 LB / 674 GB vers 1, 2, 6 en 7 Kom laat ons deze dag
tekst: Valentin Ernst Löscher; vertaling: Jan Wit;
melodie: Johann Sebastian Bach
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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.
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Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
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in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.
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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
Dankzegging en voorbede, telkens besloten met
… gebedsstilte …
Zo bidden wij:

Stil gebed
v.

Zo bidden wij U
in de naam van Jezus, die ons leerde bidden:

a.

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
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gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Wan U is het rijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Gebed van het feest
God, die op deze dag van heden
door de komst van de heilige Geest
in de harten der gelovigen
het vuur van uw liefde hebt ontstoken,
geef, bidden wij,

a.

dat wij met vrijmoedigheid
uw grote daden verkondigen
en over zijn vertroosting
voortdurend verheugd zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Slotlied: gezang 686 LB / 677 GB De Geest des Heren heeft
tekst: Huub Oosterhuis; melodie Bernard Huijbers
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Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
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Zegen
Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
In ons komen in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Zegene en behoede u de almachtige en barmhartige God,
+ Vader, Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Bij de Paaskaars
Jezus zegt, zo lezen we in het evangelie naar Johannes: Ik
wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend
ik ook jullie. Vervolgens blies Jezus over de leerlingen heen.
Hij blies hen de heilige Geest toe.
Vandaag blaas ik het licht van Christus de wereld in, over u
allen heen. Want wij mogen het licht van Christus ontvangen, én we mogen in Zijn Naam een lichtdrager zijn in deze
wereld.
Tegelijk zal in dit kerkgebouw het Licht van Christus blijven
branden, als teken van Zijn Aanwezigheid, als teken van
hoop, als Licht van de Opgestane.
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INZAMELING VAN DE GAVEN
Omdat in deze maanden uw gaven niet kunnen worden ingezameld, maar de eigen gemeente en de diakonale doeleinden
toch mee zijn aangewezen op uw bijdragen, kunt u deze
overmaken op de rekening die bij het betreffende doel staat
vermeld, onder vermelding van het betreffende doel

Oud-Katholieke Parochie Arnhem
We sluiten deze viering onze actie voor het Bethune-huis in
Hong Kong af. Dit opvanghuis voor vrouwelijke arbeidsmigranten wordt al langer gesteund door de missie St Paulus.
Zij ontvangen er medische zorg, juridische bijstand en leren
er opkomen voor zichzelf. Veel van deze migrantenvrouwen
werken in rijke families maar kunnen zomaar op straat worden gezet. Omdat hun familie in hun thuisland vaak afhankelijk is van hun inkomen, verkeren zij in een lastige positie. Uw
financiële steun wordt goed besteed!
In de vastentijd is onze actie begonnen, aan het einde van de
Paastijd sluiten we voorlopig deze actie af. U kunt uw bijdrage storten op de rekeningnummers van onze parochie, de
bijdrage wordt dan doorgestuurd.

Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem
De 1e collecte is voor de kerkelijke middelen
IBAN NL72 RABO 0373 7350 06 t.n.v. Evangelisch-Lutherse
Gemeente Arnhem,
De 2e – diakonale - collecte is bestemd voor de Pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie:
Sinds het corona-virus zich begin januari 2020 over de wereld verspreidt, zien ook de Afrikanen het virus op hen afko11

men als een tikkende tijdbom. Ze volgen het verloop van de
ziekte in China en Europa op de voet. Inmiddels staan veel
landen voor een groot dilemma: de lockdown beschermt
tegen verspreiding van het corona-virus, maar verspreidt een
virus van honger onder de armsten, die geen inkomen meer
hebben. Steun de zwaksten in de Afrika, die de hardste klappen krijgen. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en
in Afrika.
IBAN NL79 RABO 0373 7110 18 t.n.v. Diaconie EvangelischLutherse Gemeente Arnhem.
Indachtig dat onze gaven in brood en wijn, geld, ja ons hele
leven worden aangedragen naar de altaartafel hierbij een
Gebed op Pinksteren over de gaven
God, ieder woord en elk gebaar is ontoereikend
om het verlangen uit te drukken
dat vandaag in ons leeft.
Daarom bidden wij U:
zend uw geest
die alles in allen vervult
en aanvaard onze gaven.
Geef dat ze vrucht dragen in deze wereld,
zodat wordt voltooid wat nog onvolkomen is.
Door Jezus Christus, onze Heer..
Amen.
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