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Pinksterfeest

De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt
De cantorij zingt
Ruimte waar het licht kan komen
wind kan waaien, adem stromen.
Ruimte die doet leven.
Stilte waar je God kunt horen,
open hart en open oren.
Stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan.
Geest van God, raak Gij ons aan.
Dat wij opengaan
Begroeting door de voorganger
(we gaan staan)

Openingslied NLB 687 Wij leven van de wind
allen 1, 3; cantorij 2
Voorganger: De Levende zal u nabij zijn

We wensen elkaar de Vrede van de Heer
(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 Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten
(Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)
We zingen samen het kinderlied NLB 683 ’t Is feest vandaag
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd
om nu mee te gaan naar de kindernevendienst
We openen de bijbel
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Lezing uit het Eerste Testament Psalm 24: 1-6
Van David, een psalm.
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob.
Lied NLB 150b Alles wat adem heeft allen refrein; cantorij coupletten
Lezing uit het Tweede Testament Handelingen 2: 1-11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op 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.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 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. Ze waren buiten zichzelf van
verbazing en zeiden:
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat
wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en
Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit
Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen
taal spreken over Gods grote daden.’
Lied NLB 689 Wat altijd is geweest (in wisselzang zoals aangegeven)
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Lezing uit het Tweede Testament 2 Petrus 1: 16-21
Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels –
integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de
majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem
vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen
wij met hem op de heilige berg waren.
Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar
toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te
houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een
eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit
menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd
gedreven door de heilige Geest.
Lezingen uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Lied NLB 848 Al wat een mens te kennen zoekt cantorij 1, 3; allen 2, 4, 5
Uitleg en overweging
Lied NLB 695 Heer raak mij aan met uw adem cantorij 1, 3; allen 2, 4, 5
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Voorafgaand aan de gebeden zingen we NLB 681 Veni sancte Spiritus
cantorij 1 keer, dan allen
De gebeden, waarin gezongen wordt: NLB 681
Stil gebed – Onze Vader
De cantorij zingt I will sing with the Spirit – John Rutter
Collecte 1. Kerk in Actie - zending 2. Pioniersplekken
1. In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een
eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze
groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor
hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot
belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt
naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een
bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de
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Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van
het Oude Testament vertaald wordt.
2. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet
(meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op
de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame
gemeenschapsvorming. De collecte is bestemd voor de activiteiten van De
Haven (www.dehaven-kanaleneiland.nl), Begane Grond (Wilhelminakerk,
www.beganegrond.nl) en Evensong & Pub (www.evensongenpub.nl). De
Algemene Kerkenraad wil graag nog meer van deze plekken in Utrecht
creëren.
Tijdens de collecte speelt de organist: In dir ist Freude, BWV 615
(melodie van NLB 675, Geest van hierboven) – Joh. Seb. Bach
Mededelingen - de kinderen worden uit de crèche gehaald
Slotlied NLB 675 Geest van hierboven
(in wisselzang op aangeven van de dirigent: cantorij regel 1-3; allen regel
4-6, cantorij 7-11; allen 12-16)
Heenzending en Zegen

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ons ZWO-project:
beter onderwijs in Mali
Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade in de Voorhof klaar.
Blijft u ook voor een ontmoeting met andere gemeenteleden?
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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 29/30 juni 2019: Laatste kans!
Je hebt werkers van het eerste uur (die hebben zich al aangemeld) en
werkers van het elfde uur (die kunnen alsnog in de wijngaard terecht).
Er zijn op onze vertrouwde veldje K nog een paar plekken voor last minute
boekers. Grijp je kans en hak de knoop nu door.
Het kampeerweekend-nieuwe-stijl met als motto: Niets moet, alles mag!
Tijd en ruimte voor spontane ontmoetingen & verdiepende gesprekken in
een ontspannen sfeer onder het motto: minder moeten, meer ontmoeten.
Het centrale deel van het kampeerweekeinde is van zaterdag 29 juni (13
uur) tot en met zondag 30 juni (13 uur). Eerder komen of langer blijven is
natuurlijk mogelijk (tegen extra kosten).
Meld je aan voor dit unieke Tuindorpkerk kampeerweekend nu het nog
kan. Stuur een mailtje met je gegevens naar ruud.moll@gmail.com.

6

Aan nieuwe bezoekers/ aspirant leden van de Tuindorpkerk:
welkom!
Wellicht bent u vandaag voor het eerst te gast in onze gemeente. Wij
heten u van harte welkom. De Tuindorpkerk wil een hartelijke en gastvrije
gemeenschap zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar
omzien, met elkaar meeleven en elkaar de ruimte geven. Wij hopen dat de
viering en onze gemeente u aanspreken en een uitnodiging vormt om
vaker bij ons langs te komen.
Vele mogelijkheden
Misschien hebt u al vaker een dienst van ons bijgewoond en wilt u zich graag
wat meer verbinden met onze gemeente. Dat kan in de vorm van een
kennismakingsgesprek of het volgen van een van onze cursussen, of
meewerken aan een themadienst. Er zijn vele mogelijkheden. Misschien
bezoekt u onze zondagse vieringen al langere tijd, maar bent u geen (actief)
lid van deze gemeente. Ook daar kunnen we elkaar vinden.
Elkaar (her)kennen
In alle gevallen is het voor het wederzijdse contact belangrijk dat we elkaar
leren kennen en elkaar weten te vinden. Wij willen u daarom uitnodigen om
onderstaande gegevens in te vullen en deze af te geven in de Voorhof. Wij
kunnen u dan op de hoogte houden van de activiteiten van de gemeente en
uitnodigen voor een nadere kennismaking.
-----------------------------------------------------------------------------------Naam:

____________________________________________

Gezinssamenstelling: ____________________________________________
Adres:

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

E-mail adres:

____________________________________________

Graag aankruisen wat van toepassing is:
ben hier voor de eerste keer
ben sinds kort regelmatige bezoeker
ben al langere tijd regelmatige bezoeker
Lever dit strookje in bij iemand van de ontvangstcommissie, te herkennen aan
de gele badge met “Welkom”.
Hartelijk dank en hopelijk tot ziens!
Voor meer informatie over de Tuindorpkerk:
www.tuindorpkerk.nl
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