Orde van dienst Pinkstermorgen 23 mei 2021 – PG Lekkerkerk (GoJ kerk) – 10:00
Muzikale medewerking: Fisherman's Band
Organist: Elise Kreuk
Thema: Feest van Hoop
Orgelspel

Welkom en mededelingen
Luisteren naar Lied 672: 1, 2 en 3 (orgel en zang)
1 Kom laat ons deze dag
2 O Geest der eeuwigheid,
met heilig vuur bezingen
gij Trooster aller tijden,
en met vernieuwde vreugd,
deel thans uw zegen uit
want God deed grote dingen.
aan wie uw komst verbeiden.
Eens gaf de Heilge Geest
O heldere fontein,
aan velen heldenmoed.
die uit Gods tempel welt,
Bid dat Hij ons vandaag
gij wordt een brede stroom
verlicht met Pinkstergloed.
die met de eeuwen zwelt.
3 In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
Aansteken van de kaars van verbondenheid
Bemoediging en Groet
Vg: De Heer zij met u
Allen: Ook met U zij de Heer
Vg: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg: die de hemel als een tent boven ons uitspreidt
Allen: die zich beweegt op de vleugels van de wind.
Vg: Die de aarde geeft om op te leven.
Allen: Die ons adem geeft en de Geest,
Vg: die ons in vuur en vlam zet voor het werk van zijn handen.
Allen: Die trouw is tot in eeuwigheid.
Vg:

Vrede en alle goeds voor u, voor jullie van God onze vader en van Jezus Christus
die sprekend God is door de heilige Geest.
Allen: Amen
Inleiding met Romeinen 15:13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Gebed
Luisteren naar Opwekking 754/Sela (Kom Heilige Geest) – Fisherman's Band
Heilige Geest van God,
adem in ons midden.
Dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.
(2x)

Kom, o heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht.
Heilige Geest, kom nu.

Heilige Geest van God,
adem in ons midden.
Dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.
(2x)

Kom, o heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht.
Heilige Geest, kom nu.
(2x)

Moment met de kinderen – Wat is het Pinksterfeest
via Youtube https://www.youtube.com/watch?v=mFaLj7x_diU
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-8 (Bijbel in Gewone Taal)
1 Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 2
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te
waaien. Het was overal in huis te horen. 3 Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek.
Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
4 Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde
talen. 5 Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze
waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. 6 Toen het geluid uit de hemel klonk,
kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen
spreken in zijn eigen taal. 7 Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten,
komen allemaal uit Galilea. 8 Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze
eigen taal?
Luisteren naar Lied 670: 1, 2, 4, 6 en 7 (orgel en zang)
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

4 Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

6 Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24 (Bijbel in Gewone Taal)
14 Toen kwam Petrus naar voren. Hij begon de mensen toe te spreken en zei: ‘Beste
mensen in Jeruzalem, ik zal jullie vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed naar
mijn woorden. 15 Jullie denken dat wij dronken zijn. Maar dat is niet zo, want het is nog
maar negen uur in de ochtend!
16 Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al gesproken heeft. In zijn boek
staat: 17 «God zegt: Als het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de
mensen. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen
en als profeten spreken. 18 Ja, ik zal mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen. Dan
zullen ze mijn boodschap bekendmaken.
19 Ik zal wonderen doen in de hemel, en bijzondere dingen laten zien op aarde. Jullie
zullen bloed zien, en vuur en rookwolken. 20 De zon zal zwart worden, en de maan zo rood
als bloed. Als dat allemaal gebeurt, dan is de grote en geweldige dag dat ik kom, dichtbij.
21 Op die dag zal iedereen gered worden die mij om hulp vraagt.»
Jezus is uit de dood opgestaan
22 Luister naar wat ik jullie vertel over Jezus uit Nazaret. Jezus is door God gestuurd. Hij
heeft machtige wonderen gedaan en bijzondere dingen laten zien. Dat kon hij doen omdat
God hem de kracht daarvoor gaf. Dat weten jullie. 23 Toch hebben jullie Jezus laten
doden. Jullie hebben hem aan ongelovigen uitgeleverd en die hebben hem aan het kruis
gehangen. Dat had God allemaal van tevoren bepaald.
24 Maar Jezus is uit de dood opgestaan, God heeft hem uit de dood teruggehaald. De dood
kon hem niet vasthouden.
Luisteren naar Lied 681 (twee extra coupletten EN en NL) (dominee en orgel)
1 Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

2 Holy Spirit, come to us,
kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit, come to us,
Holy Spirit, come to us.

3 Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.
Verkondiging
Tijdens de preek reacties uit de gemeente over het thema aan de hand van afbeeldingen
Luisteren naar Een toekomst vol van hoop – Sela – Fisherman's Band
1 In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2 Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

3 U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

4 U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

5 U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Dank- en voorbeden
Afgesloten met stil gebed en samen hardop bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Luisteren naar lied 970 (orgel en zang)
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht
wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
Wegzending en zegen

Muziek – Fisherman's Band

