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Welkom
Wij heten u van harte welkom in deze dienst op Eerste Pinksterdag. Op deze
dag vieren wij met elkaar de uitstorting van de Heilige Geest. We vinden het
fijn dat u er bent en dat u dit feest met ons mee wilt vieren. We wensen u een
goede en gezegende dienst toe, waarin we de Heilige Geest ook zelf ervaren
mogen.

Kom heilige Geest
Heilige Geest van God,
adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil’ge Geest kom nu.

De wind steekt op
1. Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
Refrein
Refrein:
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op: …
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

2. Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
Refrein

Er komen stromen van zegen
1. Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, O Heer.

2.Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, O Heer.

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons de Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ ons voortdurend, O Heer.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, O Heer.

Vrede zij U
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, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
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.

Votum en Groet
Psalm 147: 1
1. Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons
in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

Lezing van de Wet van God
Gebed des Heeren: 6 en 9
6. Vergeef ons onze schulden, HEER;
Wij schonden al te snood Uw eer;
De boosheid kleeft ons altijd aan;
Wie onzer zou voor U bestaan,
Had Jezus niet voor ons geleên?
Wij schelden kwijt, die ons misdeên.
9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezing
Nehemia 1 en Handelingen 2: 1-4 en 32-41
Nehemia 1
Het gebed van Nehemia
1 De woorden van Nehemia, de zoon van Hachalja.
Het gebeurde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht
Susan was,
2 dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun
naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven
waren, en naar Jeruzalem.
3 Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het
gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van
Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand.
4 Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te
huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God
van de hemel vastte en bad.
5 Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die
het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben
en Zijn geboden in acht nemen.
6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het
gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor
de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen
U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
7 Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de
verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt,
niet in acht genomen.
8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u
ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.
9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt –
al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik
hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar
Mijn Naam te laten wonen.
10 Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote
kracht en door Uw sterke hand.
11 Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar,
en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen.
Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man.
Ik was namelijk de schenker van de koning.

Handelingen 2: 1-4
De uitstorting van de Heilige Geest
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.
Handelingen 2: 32-41
32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.
33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de
Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en
hoort.
34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere
heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,
35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw
voeten.
36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en
Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.
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.

Collecte

1. Diaconie, met als bijzondere bestemming de Gereformeerde Zendingsbond.
2. Werk van de kerkrentmeesters

Psalm 102: 8 en 12
8. Reeds verlangen Uwe knechten
Hare stenen op te rechten;
Elk heeft deernis met haar gruis;
Elk toont ijver voor Gods huis.
Albestierend Opperwezen,
Dan zal 't heidendom U vrezen;
Al de vorsten, neergebogen
Doen dan huld' aan Uw vermogen.

12. Dus zij 's HEEREN naam geprezen,
En in Sion eer bewezen;
Dus hoor' elk de vreugdestem
In het blij Jeruzalem;
Als de volken saâm vergâren,
Zich met 's HEEREN erfvolk paren;
Als de koningen zich buigen,
En Hem hun ontzag betuigen.

Verkondiging
Psalm 72: 6
6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
't Behoeftig volk, in hunne noden,
In hun ellend' en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten redder zijn.

Dankgebed
Psalm 150: 1
1. Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Zegen

Heeft u een vraag over de preek of wilt u over de dienst doorpraten?
Neem dan gerust contact op met ds. H.P. Brendeke
(hpbrendeke@gmail.com / 0347-351210)

