Orde van dienst 20 mei 2018- Pinksteren
Voorganger: ds. Dick Steenks
Organist: Peter Reijnoudt
Mmv het kerkkoor olv Stoffelien Cool
Ouderling van dienst: Frans de Kok
Woord van welkom: Sylvia Kramer
Thema: Kunt u Mij verstaan?

Voorzang
* Lied 683 (’t is feest vandaag)
* Evangelische liedbundel 150
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.
* Lied 687 : 1 en 2 (Wij leven van de wind)
Binnenkomst kerkenraad

Koor

Lied 668

Lezing

Handelingen 2 : 1 t/m 4

Koor

Lied 668

Welkom en mededelingen
Samenzang

Evangelische Liedbundel 218 : 1 en 2

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Bemoediging en Groet
Voorganger: Onze hulp is in naam van de Heer
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die de Geest zendt
Allen:
en wij worden bezield!
Voorganger: Genade, goedheid en vrede voor u
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer
en van de Heilige Geest.
Allen:
Amen.
Samenzang

Lied 672 : 1, 2 en 7 (Komt laat ons deze dag)

Inleiding op de dienst
Samenzang

Lied 670 (wisselzang koor 1, 3, 5 en gemeente 2, 4, 6 en 7)

Gebed om ontferming – met responsie door koor ‘Agios o theos’
Agios o Theos,
Agios Ischiros,
Agios Athanatos:
Eleison imas.

Heilige God
Heilige Sterke
Heilige Onsterfelijke:
Ontferm U over ons.

Samenzang

Lied 690 (1,2 koor en 3,4 allen)

Gebed om de Heilige Geest
Koor en gemeente

Lied 681 (Ned.vert.)

Kom tot ons, o heil'ge Geest,
in ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o heil'ge Geest,
kom tot ons, o heil'ge Geest.
Gesprek met de kinderen
Bijbellezing

Genesis 11 : 1 t/m 9

Samenzang

Alles wordt Nieuw I, 4

Weet je wat, weet je wat,
zeiden ze in Babelstad:
Laten wij een toren maken,
om elkaar niet kwijt te raken.
Bouwen gaan we groot en klein,
tot we in de wolken zijn.
Allemaal, allemaal
spraken zij dezelfde taal:
laat de wind ons niet verdrijven,
laat ons bij de toren blijven.
Want dat bundelt onze kracht,
torenhoog wordt onze macht.
Hoor je dat, hoor je dat,
Babel wordt een babbelstad.
Want de Heer der mensenkind'ren
kwam dat stoute plan verhind'ren.
Hij verwarde toen hun spraak
en de torenbouw liep spaak.
Kinderen gaan naar nevendienst
Schriftlezing

Handelingen 2 : 5 t/m 13 (in Frans en Engels)

Samenzang

Lied 679 (wisselzang koor 1, 3, 5 en gemeente 2, 4, 6 en 7)

Uitleg en verkondiging
Samenzang

Lied 675

Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Slotlied

Evangelische Liedbundel 79 (koor bovenstem)

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, beilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, beilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Wegzending en Zegen
G:
Amen, amen, amen
Duiven
Koffie/thee/limonade

