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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanZingen (staande): lied 672: 1, 3 en 7
Votum Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet Vg:

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Amen

Gm:

-allen gaan zittenWaar kom je de geest tegen?
(Bedenk met elkaar een woord of uitdrukking waarin ‘geest’ doorklinkt en
noteer dat op de ‘groepsvlam’. Voorbeeld: ‘geestelijk’, ‘inspirerend’, ‘het
komt hem aanwaaien’ etc. etc.)
Zingen: lied 683
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
Met jongeren over de Geest.
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Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Schriftlezing: verzen uit 2 Koningen 2: 1-15 (Bijbel in Gewone Taal)
1

Op een dag liep Elia de stad Gilgal uit, samen met zijn helper Elisa. Het
was de dag waarop de Heer Elia in een stormwind mee zou nemen naar de
hemel. 7 Toen Elia en Elisa bij de Jordaan aankwamen, bleven ze daar staan.
Vijftig profeten uit Jericho waren hen gevolgd. Die bleven op een afstand
staan kijken wat er zou gebeuren.
8
Elia deed zijn mantel uit, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Toen
stroomde het water opzij, zodat ze samen de rivier konden oversteken zonder nat te worden. 9 Aan de overkant zei Elia: ‘Elisa, de Heer gaat me van je
wegnemen. Is er nog iets wat ik voor je kan doen? Dan moet je het me nu
vragen.’ Elisa antwoordde: ‘Geef mij de geest die u van de Heer gekregen
hebt.’ 10 Elia zei: ‘Je vraagt me iets wat ik je niet zelf kan geven. Misschien
zul je zien hoe ik van je weggenomen word. Dan zul je krijgen wat je
vraagt, maar anders niet.’
11
Terwijl Elia en Elisa zo liepen te praten, kwam er opeens een wagen van
vuur tussen hen in rijden. De wagen werd getrokken door paarden van vuur.
En op die wagen ging Elia in een stormwind omhoog naar de hemel. 12Elisa
zag het gebeuren en schreeuwde: ‘Vader, vader! U alleen kunt Israël beschermen!’ Dat was de laatste keer dat Elisa zijn meester zag. Hij scheurde
zijn kleren als teken van verdriet.
13
De mantel van Elia was op de grond gevallen. Elisa raapte die op, en liep
ermee terug naar de waterkant. Daar bleef hij staan. 14Hij sloeg met de
mantel op het water, net zoals Elia dat gedaan had. En hij riep: ‘Waar is de
Heer, de God van Elia?’ Toen stroomde het water opnieuw opzij, zodat
Elisa terug kon lopen naar de andere kant van de rivier.
15
De profeten uit Jericho stonden nog steeds aan de andere kant van de rivier. Toen ze zagen wat er gebeurde, zeiden ze: ‘De geest van Elia is op
Elisa neergedaald.’
Zingen: lied 679: 1, 2 , 5 en 7
Schriftlezing: Handelingen 2
1

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een
3

soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, 4 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.
5
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder
volk op aarde. 6 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. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing
en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan
het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
mensen uit Pontus en Asia,10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving
van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen
hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en
geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken
zijn.’
Verkondiging
Zingen: lied 686
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor Hospice Wassenaar
voor de Kerk
voor koffie na de diensten
Zingen (staande): lied 675
Zegen
g. Amen
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Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk. Organist is Rijk Jansen
Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na te praten en
een kop koffie te drinken.
Bent u geinteresseerd in de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente
Wassenaar, raadpleeg dan de website: www.pkn-wassenaar.nl. Wanneer u
specifiek op de hoogte wilt blijven van de kerkdiensten in de komende weken, kunt u zich de wekenlijkse mailing PGWekelijks laten toesturen. De
opgave-briefjes liggen klaar op de leestafel.
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