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      Dominee: Ds. G.J. Otter
Mededeling: Eerste Pinksterdag

Lied voor de dienst ELB 147: 1 en 3

ELB 147 : 1
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

ELB 147 : 3
Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

Welkomstwoord

We zingen: NLB 672: 1 en 2

NLB 672 : 1
Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

NLB 672 : 2
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.

Stil Gebed, Votum en Groet

We zingen: Nlb 858: 1, 2, 3 en 4

NLB 858 : 1
Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk

het kwaad uit ons gezicht.

NLB 858 : 2
Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

NLB 858 : 3
Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan
dat slaat geen dood meer stuk.

NLB 858 : 4
Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Geloofsbelijdens

We zingen: Elb 150: 1 en 2

ELB 150 : 1
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Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

ELB 150 : 2
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.

Gebed

We lezen: Hand. 2: 1 - 21
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 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.' 14 Daarop trad
Petrus naar voren, samen met de elf andere
apostelen, verhief zijn stem en sprak de
menigte toe: 'U, Joden en inwoners van
Jeruzalem, luister naar mijn woorden en
neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet
dronken, zoals u denkt; het is immers pas

het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier
nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet
Joël: 17 "Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters
profeteren, jongeren zullen visioenen zien en
oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al
mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd
mijn geest uitgieten, zodat ze zullen
profeteren. 19 Ik zal wonderen doen
verschijnen aan de hemel boven en tekenen
geven op de aarde beneden, bloed en vuur
en rook. 20 De zon zal veranderd worden in
duisternis en de maan in bloed voordat de
grote, stralende dag van de Heer komt. 21
Dan zal ieder die de naam van de Heer
aanroept worden gered."

We zingen: Nlb 25: 2

NLB 25 : 2
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
???k blijf U al den dag verwachten.

Preek .
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We zingen: Nlb 107: 1 en 9

NLB 107 : 1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

NLB 107 : 9
Waarom sluit gij uw ogen?
Zijn licht ontsteekt het licht,
zijn geest komt aangevlogen,
verheft uw aangezicht!
Dank dan de Heer als gij
de doodsnacht zijt ontvloden
de schemer gaat voorbij,
de morgen is ontboden.

Dankgebed en voorbede

We zingen: ELB 81: 2, 3 en 6

ELB 81 : 2
In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
het licht dat, op ons uitgestort,

weerkaatst, vermenigvuldigd wordt.

ELB 81 : 3
Zijn wij bezorgd, bedroefd of bang,
dan zingen wij een nieuw gezang;
de vlam, ons door de Geest beloofd,
wordt door geen duisternis gedoofd.

ELB 81 : 6
Zing met ons mee, uit alle macht,
zing met ons mee te middernacht,
zing met de hele kerk in koor,
en geef dit licht de wereld door!

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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