Liturgie voor de dienst van 2de Pinksterdag 2022
in de PG Sellingen
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WELKOM EN MEDEDELINGEN
De ouderling leest de eerste Schriftlezing: Zacharia 4: 6
“…. niet door kracht of geweld,
maar door mijn Geest!
zegt de HEER van de hemelse machten….”
WE ZINGEN HET AANVANGSLIED: Geroepen om te zingen 1 en 2.
Mel. = Lied 675 Geest van hierboven…
Bijeen geroepen uit onze huizen,
Elk met zijn eigen levenslied,
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
Roepen uit donker, roepen om leven,
Roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
Samen te leven in zijn gloria.
Bijeen gekomen, woord in ons midden,
Samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
Voor wie God zoekt is hier een thuis
Bidden en danken, stilte en klanken,
Met elkaar delen, één zijn met velen
En zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden
Heel; uw gemeente zingt: Halleluja!
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STIL GEBED, BEMOEDIGING EN GROET
….. (klein gloria zingen we straks als slotlied>705:104 )
AANVANGSTEKST: Zacharia 6:13 (NBG’51) Ja, hij zal de tempel des
HEREN bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser
zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; heilzaam
overleg zal er tussen hen beiden zijn.
Lied van verootmoediging: “Heilige Geest van God” Opw. 343
WE ZINGEN SAMEN: Lied 672: 1, 4, 6 en 7 (NLB)
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij 's Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus' beeld,
door woord en brood en wijn.
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Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.
Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.
WE LEZEN UIT DE BIJBEL: Johannes 14: 18 - 21 (NBV)
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog
een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen
mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je
begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in
jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij
lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
KINDERLIED: “Heilige Geest”
WE BIDDEN SAMEN
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WE LEZEN UIT DE BIJBEL: Joël 3: 1 – 5 (NBV)
Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
2 zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
3 Dan zal ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook,
4 de zon verandert in duisternis
en de maan in bloed.
Dan komt de dag van de HEER,
groot en ontzagwekkend.
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.
WE ZINGEN SAMEN: Joh. de Heer 57: 1, 2 en 3.
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refrein: Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
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Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Refrein:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
WE LEZEN UIT DE BIJBEL: Hand. 2: 1-16 (NBV)
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.
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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……
WE ZINGEN SAMEN: Lied 316: 1 – 4 (NLB)
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
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Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?
Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.
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UITLEG EN VERKONDIGING
Hand. 2: 11….
“wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote
daden.”
WE ZINGEN SAMEN: Lied 675: 1 en 2 (NLB)
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 kon 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 kind’ren zijn, Halleluja!
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WE LEZEN UIT DE BIJBEL: Handelingen 10: 34-43 (NBV)
Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat
God geen onderscheid maakt tussen mensen, 35 maar dat hij zich
het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag
voor hem heeft en rechtvaardig handelt. 36 God heeft aan de
Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede
nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van
alle mensen. 37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd,
hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes
opriep, 38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en
met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en
genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond
hem bij. 39 Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in
het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem
gedood door hem aan een kruishout te hangen, 40 maar God heeft
hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de
mensen laten verschijnen, 41 niet aan het hele volk, maar aan
enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons
namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat
hij uit de dood was opgestaan. 42 Hij heeft ons opgedragen
daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken
dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de
levenden en de doden. 43 Van hem getuigen alle profeten dat
iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden
krijgt.’
WE DANKEN EN BIDDEN
WE ZINGEN SAMEN: Lied 705: 1 – 4 (NLB)
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Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge 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 eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.
Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!
WEGZENDING EN ZEGEN. Gemeente zingt Lied 415:3 (NLB)
COLLECTE bij de uitgang voor diaconie en kerk of
op rek.nr. NL 05 RABO 037 37 28 840 o.v.v. collecte.
11

