Orde
voor de Pinkstermorgendienst
op zondag 20 mei 2018
in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Anneke Abrahamse
M.m.v. Gospelkoor In Touch olv. Ad de Joode
Thema: Samen spreken over God – voor iedereen duidelijk!

Vooraf zingt het koor:
Koor zingt: be at rest
Samenvatting
O mijn ziel wees gerust want de Heer is goed. U Heer, heeft mijn ziel bevrijd van
de dood, mijn tranen gewist en mijn voeten voor struikelen behoed.
In tijden van moeiten en verdriet mogen we vertrouwen dat God ons zal herstellen.
Dit lied wil een arm om je schouder heen slaan, hoop en troost bieden zodat het
Licht weer gaat schijnen in je leven.

Mededelingen
Koor zingt: I am the light
Ik ben het Licht! Ik ben het Licht van de wereld. Als je mij volgt zul je niet in duisternis
wandelen, maar het Licht van het Leven zien! Ik ben het Licht van de wereld!

Zingen: Lied 68:9 (staande)
God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Stilte

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. De vrede van God de Vader zij met u allen
G. En zijn genade met u!
V. De liefde van Christus telt
G. van zijn goedheid zullen wij vertellen
V. De Heilige Geest schenkt geeft ons de taal
G Halleluja

Zingen: Lied 195 Klein Gloria
Er zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Als in den beginne nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
We gaan weer zitten
Koor zingt: Look the Lamb of God
Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt: De Zoon in wie Hij Zijn
welbehagen heeft, Hemelse gezant, Immanuel: God met ons Koning van Israel!

V. Laat ons de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen
G. Want zijn barmhartigheid kent geen einde
Kyriegebed
Opmaat naar het gloria
Zingen: Lied 675:1
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!

Gebed
kinderen naar voren, aansteken lantaarns
Zingen: Samen in het licht
1.Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
dat licht vertelt ons iets van God,
op hem zijn wij gericht.
2.Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3.Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Lezing OT: Genesis 11:1-9
1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.
2 Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte,
en daar vestigden ze zich.
3 Ze 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.
4 Ze 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.’
5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de
mensen aan het bouwen waren.
6 Dit 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.
8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad
werd gestaakt.
9 Zo 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.
Koor zingt: Regeer in mij
Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,

Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag.

Lezing NT: Handelingen 2:1-13
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.
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.’
Zingen: Lied 687
1.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.
2.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.
3.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.

Verkondiging
Zingen: Lied 150 EL
1.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.
2.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.
3.Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

(kinderen komen terug uit de nevendienst)
Collecte Koor zingt: He knows my name
Voordat ik bestond, wist Hij van mijn bestaan.
Hij heeft mij gemaakt, gevormd, mijn leven is in Zijn Hand.
Hij kent mij door en door, mijn gedachten, mijn tranen en als ik roep is Hij daar. Ik
heb een Vader en ik ben van Hem. Hij is er altijd, waarheen ik ook ga.
Tommy Walker schreef dit lied na een ontmoeting met een straatjongen in de
Filipijnen. De jongen vroeg doorlopend of Walker zijn naam nog wist, waarop deze
hem geruststelde. Tommy besefte niet alleen dat het belangrijk was voor de jongen
om niet vergeten te worden, maar ook dat God ons op een nog veel diepere
manier laat weten, ons bij naam te kennen.

Gebeden- stil gebed-Onze Vader
Zingen: Lied 289:1,3

1.Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons

door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

3.Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

Zegen

Koor zingt: Above all
Boven alles is de liefde van God die in de Gekruisigde Jezus ons in onze val heeft
opgevangen en ons blijft gedenken
Above all powers
Above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began
Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what you're worth
Crucified
Laid behind the stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Above all powers
Above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what you're worth
Crucified
Laid behind the stone
You lived to die
Rejected and alone

Collectedoel
Bijbelonderwijs platteland Bangla Desh
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden.
Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers
hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP)
ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en
ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt
MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen
te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen.
Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen
kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en
kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale
kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

