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Inleidend orgelspel

Welkom en afkondigingen

Zingen van Pinksterliederen
Heer, ik hoor van rijke zegen
(Weerklank 194)
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

2. Gij mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd´ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort uw liefde ook in mij.

Ja, de Trooster is gekomen!
(Weerklank 198)
1. Ja, de Trooster is gekomen!
Jezus ging van d áarde heen;
Hij werd van ons opgenomen,
maar Hij liet ons niet alleen.
De beloofde werd gezonden,
en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend keer op keer
Zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest;
loof en dank de Heil-ge Geest!

3. Loof de Geest, Hij zal niet wijken
van de kerk met bloed gekocht;
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de vijand woeden mocht.
Vrees niet, o gezochte schapen,
vrees niet, weergevonden ziel,
als de nacht u overviel!
Zou de Geest van God ooit slapen?
Ook wanneer geen oog Hem ziet,
Hij verlaat Zijn kudde niet!

Toen de Heer was opgestaan
(Rikkert Zuiderveld)
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar Z'n Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar z'n Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar z'n Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met blijdschap oogsten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
De handdruk 1
Stil gebed 2
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De ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de
predikant over en wenst hem Gods zegen toe.
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Een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst

Votum en groet 3
Zingen: Psalm 119 vers 23 en 32
Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,
Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen;
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan,
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen;
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daân
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen.
Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen,
En leven naar Uw Goddelijk bevel.
O HEER´, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard' aan alle scheps'len wèl;
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!
Lezing van de Wet des Heeren 4
Zingen: Psalm 51 vers 4
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.
Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de
gemeente uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door
God Zelf begroet.
4
De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om
naar te leven.
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Gebed 5
Schriftlezingen: Handelingen 2: 1 – 13 en 37 - 47

6

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden,
en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle
volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in
verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden
tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal,
waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van
Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt,
alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote
werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de
één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek.
Ook doen we voorbede in het gebed na de preek.
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Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen
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De eerste bekeerden
37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en
zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen,
mannenbroeders?
38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en
u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die
veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en
spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit
verkeerde geslacht!
41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en
ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap,
in het breken van het brood en in de gebeden.
43. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en
tekenen door de apostelen gedaan.
44. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeenschappelijk;
45. en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden
die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en
terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel
tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47. en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere
voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Collecte

Zingen: Psalm 103 vers 1 en 3
Loof, loof den HEER´, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem prees!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.
Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen,
En 't goede tot verzading doet ontvangen;
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.
De HEER´ doet recht, is heilig in Zijn richten;
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten,
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd.
Preek 7

Tekst van de preek: Handelingen 2 vers 4
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Amen 8

In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte,
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven.
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In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord
betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er
gehoor aan geven.
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Zingen: Psalm 119 vers 9
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Dankgebed

Slotzang (staande): Avondzang vers 7
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer!
Zegen 9

Bij de uitgang zal er nog een collecte
plaatsvinden

De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte
van God: Hij gaat met ons mee.
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