Protestantse gemeente te Sellingen
Eerste Pinksterdag 2022
Orde van dienst

In deze dienst wordt Wout Verduijn gedoopt.

5 juni 2022
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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 6

‘Heer, onze Heer ‘

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 8b: 1 - 4

‘Zie de zon, zie de maan’

1.Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
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2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Verootmoediging en genadeverkondiging

Geloofsbelijdenis

Luisteren/zingen: ‘Sela

‘Doop’

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
4

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Refrein:
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Refrein:

Bediening van de Heilige Doop aan Wout Verduijn

Inleiding

Doopgebed
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Zingen: Lied 670: 1 - 4, 6 en 7

‘Kom schepper Geest’

1. Kom Schepper God, o Heilige 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.
3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
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.
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Doopvragen
Doop
Dooptekst:

Zingen:

“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij
heeft liefgehad. Blijf in Mijn liefde.”
Johannes 15: 9
‘Verbonden met vader en moeder’

1.Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2. Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent, van je houdt.
Refrein:
4. Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein:
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Kinderen Solid Kids zingen: ‘God heeft een plan met je leven’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het woord

Lezing: Johannes 14: 15 - 17
15 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan
zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te
geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De
wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en
kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie
en zal in jullie zijn.
Lezing: Handelingen 2: 1 - 4
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.
Lezing: 1 Korinthe 2: 9 - 10
Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft
gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart
is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem
liefheeft.’ 10God heeft ons dit geopenbaard door de Geest,
want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
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Zingen: Liedbundel 96: 1, 3 en 4

‘Heer U bent mijn leven’

1. Heer, U bent mijn leven; de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg; de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik gedaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Verkondiging
Zingen: Lied 686: 1, 2 en 3
1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

‘De Geest des Heren heeft’
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2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed,
voorbeden,
stil gebed,
afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader
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Zingen: Lied 675: 1 en 2
1. 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!

‘Geest van hierboven’
2. 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

Respons

‘Amen, Amen Amen’

Collecte bij de uitgang

Orgelspel

‘Een toekomst vol van hoop’
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