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THEMA
Gods Geest die vrij speelt
en vrijmoedig maakt

De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt
Inleidend orgelspel: Giovanni Gabrieli (1555-1612) - Canzone
Begroeting door de voorganger
(we gaan staan)

Openingslied NLB: 984: Gezegend die de wereld schept, 4,5,6
Voorganger: De Levende zal u nabij zijn

We wensen elkaar de Vrede van de Altijd Nabije
(we gaan zitten)

Gebeden vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Laten we stil zijn
Voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is één!
(Deuteronomium 6:4)

Voorganger:
Heb daarom de Altijd Nabije lief met hart en ziel en met inzet van al je
vermogens (Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief want die is jou gelijkwaardig (Leviticus 19:18)
We zingen samen het kinderlied NLB 344: Wij geloven één voor één,
1-3
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd
om nu mee te gaan naar de kindernevendienst.
We openen de bijbel
Lezing uit De Profeten: 1 Sam 12:18-24
Samuel roept tot de Ene,
en de Ene geeft donderstemmen en slagregens nog op dezelfde dag.
Heel de gemeenschap vreest de Ene en Samuel.
Heel de gemeenschap zegt tot Samuel:
bidt tot de Levende, jouw God
voor je dienaren, opdat die niet sterven,
want aan al onze zonden is kwaad toegevoegd,
door ons een koning te wensen.
Samuel zegt tot de gemeenschap:
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Vreest niet, al hebben jullie dit kwaad gedaan,
wijkt niet langer af van de navolging van de Ene,
dient de Levende met heel jullie hart,
wijkt niet af, want de chaos gaan zij achterna,
die niet van nut is en niet bevrijdt, ja jullie zelf zijn chaos.
Want de Levende zal zijn gemeenschap niet verwerpen
omwille van zijn grote naam.
Ja, de Ene is vastbesloten jullie voor hem tot een gemeenschap te maken.
Ook ikzelf houd me verre van te zondigen tegen de Levende
als ik zou ophouden voor jullie te bidden.
Ik zal jullie onderrichten over een weg die goed is en recht,
Vreest De Levende, dient hem trouw met heel jullie hart.
Zie al het grote dat hij aan jullie heeft gedaan!
Lied NLB: 986: De oorsprong van leven en licht, 1,2,4.
Lezing uit het Evangelie: Johannes 14:15-21
Als jullie mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden doen,
en ik zal de Vader aanspreken…hij zal jullie een andere Helper zenden
die met jullie zal zijn tot in alle eeuwen.
De Geestesadem der Waarachtigheid,
welke de wereld niet bij machte is te ontvangen,
want die onderkent haar niet en kent haar niet.
Jullie kennen haar omdat zij onder jullie verblijft en in ons leeft.
Ik zal jullie niet achterlaten als wezen, ik kom naar jullie toe.
Nog een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer,
maar jullie aanschouwen mij, omdat ik leef en jullie zullen leven.
Op die dag zullen jullie erkennen: dat ik één ben met mijn Vader, en jullie
met mij en ik met jullie.
Wie mijn geboden doet en ze bewaart
die is het die mij liefheeft
en wie mij liefheeft, die zal mijn Vader liefhebben
en ik zal die persoon liefhebben en mij aan die mens openbaren.
Lied NLB 667: Hij leeft, naar de hemel gevaren: 1,3,5.
Uitleg en overweging
Lied NLB 670: Kom Schepper God, o heilige Geest: 1,2,3.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
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De gebeden, waarin gezongen wordt: 368h Vervul ons met uw Geest
Stil gebed – Onze Vader
Collecte 1. Wijkdiaconie 2. Wijkgemeente
Tijdens de collecte speelt de organist:
J.S. Bach (1685-1750) – Deel 2 uit concerto f Moll, BWV 1056
Mededelingen - de kinderen worden uit de crèche gehaald
Slotlied NLB 675: Geest van hierboven, 1-2.
Heenzending en Zegen
De Altijd Nabije zegent u en behoedt u
De Altijd Nabije doet lichten Zijn gelaat over u en is u genadig
De Altijd Nabije verheft Zijn gelaat over u en geeft aan u vrede

Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade in de Voorhof klaar.
Blijft u ook voor een ontmoeting met andere gemeenteleden?
Krijgt jouw foto een plek in de zomertentoonstelling?
Als je goed kijkt zie je in de stad Utrecht heel veel sporen van het christelijk
geloof: in beelden, gebouwen, plaquettes, gevelstenen of straatnamen. De Kunst
en Interieurcommissie is op zoek naar foto's van deze sporen, zodat we daar een
mooie zomertentoonstelling van kunnen samenstellen. En je kan nog een mooie
prijs winnen ook! Stuur je foto voor 22 juni als JPG-bestand naar
kit@tuindorpkerk.nl. Meer informatie: zie de Mozaïek van mei of vraag Annette
Kerkstra.
Kampeerweekend- nieuwe-stijl: Niets moet, alles mag!
Van zaterdag 29 juni (13 uur) t/m zondag 30 juni (13 uur). Eerder komen of
langer blijven is mag. Kijk voor meer informatie op tuindorpkerk.nl
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