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Orde van Dienst – Zondag 17 mei 2020 – Eerste Pinksterdag
Online uitzending in verband met het Corona Virus
Voorganger: ds. Piet Nijssen
Muziek: Tedo Kiel, Michael Mambote, Marc Pels, Sylvia van Raalte, Edith Woldring
Ouderling van dienst: Aart Noordzij
Koster: Klaas Buikema, Michael Mambote, Wim Knabe

DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Zingen : Spiritus Jesu Christi (Taize)
Spiritus Jesu Christi
Spiritus caritatis
confirmet cor tuum (2x)

Geest van Jezus Christus
Geest van onbaatzuchtige liefde
versterk mijn hart

Over deze zondag
Gebed

DE SCHRIFT
Lezen: Genesis 11: 1- 9
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke
richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich.
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.
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.’
Maar toen daalde de Eeuwige af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen
aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht
de Eeuwige, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan
zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder
hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Eeuwige verspreidde hen van
daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad
Babel heet, want daar bracht de Eeuwige verwarring in de taal die op de hele aarde
gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.
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Handelingen 2:1-13
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis
waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 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. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 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. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen
allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië,
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier
gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen
hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun
stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen
zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Muziek: De organist speelt de melodie van lied 680
1
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van ons geest, verward en trots.
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Hoor, Heilige Geest, wij roepen U
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort
wek ons tot leven, hier en nu.
Overdenking
Muziek: De organist speelt de melodie van Psalm 68, een psalm voor Pinksteren.
3
O God, de wonderen die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit de hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij geeft ons nieuwe krachten.
GAVEN EN GEBEDEN
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Dank- en voorbeden, Onze Vader.
Collecte
Het goede doel van deze week is een speciaal project van Kerk in Actie: Marokko - Steun in de
rug voor jonge open kerk. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor
niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken,
maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer
christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in
Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende
religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van
mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert
u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? U kunt uw gift
storten op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie.
AFSLUITING EN ZEGEN
Slotlied: Heaven is my heart
Ooooooh...
Heaven is in my heart (3 x)
The kingdom of our God is here
Heaven is in my heart
The presence of His majesty
Heaven is in my Heart
And in His presence Joy abounds
Heaven is in my heart
The light of Holiness surrounds
Heaven is in my heart
Ooooooh...
Heaven is in my heart (repeat)
We are a temple for His throne
Heaven Is in my heart
And Christ is the foundation stone
Heaven is in my Heart
He will return to take us home
Heaven Is in my heart
The Spirit and the Bride say, "Come!"
Heaven is in my heart Ooooooh...
Heaven is in my heart (repeat)
Zegen

Volgende week zondag 7 juni is er opnieuw een uitzending vanuit De Bron. Om 10.00 uur zal ds.
Daan van den Born dan in de uitzending voorgaan.
We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!
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