DE DIENST VAN PINKSTEREN 2018 IN DE KERK TE MIDWOLDE
- Lied voor de dienst, uit het Nieuwe Liedboek 678: 1,4,7,8,9
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, weest gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.
Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen geest in overvloed
op vlees en bloed.
Zij zullen allen op de dag des Heren,
de grote, de geduchte, profeteren,
zij zien de tekens van het naadrend uur:
bloed, rook en vuur.
De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.
En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van Woord en Geest.
- Woord van welkom
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 43: 3,4,5
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.
- Stilte, bemoediging en groet
- Gebed om vergeving
- Woord van genade
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 303: 1,2,3
Zonne en maan,
water en wind,
de bloem en het kind
schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.
Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.
Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,

kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.
- Opdracht
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 841: 1,2
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

- Gebed om de Heilige Geest
- Lezing van Genesis 11: 1-9
1

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke
richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’
De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een
stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en
dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af
om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één
volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is
nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.
7
Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze
elkaar niet meer verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de
bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar
bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar
verspreidde hij de mensen over de hele aarde.
- Lezing van Handelingen 2: 1-12

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk
er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld
van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun
door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op
aarde. 6Toen 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. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen
moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving
van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken
over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen
wel dronken zijn.’
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 705: 1,2,3
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!
- Preek

Het Feest van Pinksteren
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 687: 1,2,3
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
- Dankgebed en voorbeden
- Collecte
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 675: 1,2
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
- Zegen

