Protestantse gemeente te Haaksbergen‐Buurse

Haaksbergen, 4 juni 2017

Voorganger: ds. H.J. Elzenga
Organiste/cantrix: L. Vilmane‐Fioreze
M.m.v. de cantorij
Ouderling en lector: J. de Greef
Diaken: J. Niemans

‐ Ontmoeting
‐ Orgelspel
‐ De kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ Moment van stilte en voorbereiding
‐ Welkom en mededelingen

INTREDE
‐ Openingslied 672:1,2
‐ Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de Heer,
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Laten we elkaar begroeten in de taal van het Eerste Testament:
A. Sjalom alechem! (vrede aan U)
V. Laten we elkaar begroeten in de taal van het Nieuwe Testament:
A. Eirènè humín! (vrede aan jullie)
V. Laten we elkaar groeten in onze streektaal het Twents
A. Genoade en vrea majt owleu tookomme(n)
V. in het Lets
A. Miers ar joems
V. in het Fries
A. Frede jimme en folle lok!
‐ Antifoon (door cantorij) bij Psalm 68
Want de Geest van de Heer vervult heel de aarde.
‐ Psalm 68: 3 en 7
Antifoon (door cantorij)
Want de Geest van de Heer vervult heel de aarde.

‐ Gebed van ontferming
‐ Glorialied 675:1
‐ Verhaal voor kleine en grote oren

DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Gebed van de zondag
‐ 1ste Schriftlezing: Johannes 14: 23‐29
‐ Lied 670 in wisselzang met cantorij
De verzen 1 en 2 (allen)
verzen 3 en 5 (cantorij)
verzen 6 en 7 (allen)
‐ 2de Schriftlezing: Handelingen 2: 1‐16
‐ Pinkstermotet, Gerrit Baas
Tekst: Handelingen 2: 17‐18
En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest
zal uitgieten over alle mensen; uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, de jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen
zullen dromen dromen; ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal
Ik in die dagen mijn Geest uitgieten, en zij zullen profeteren.
‐ Overdenking:

Door de Geest zijn we verbonden met God
‐ Orgelspel: Veni, Creator Spiritus, James Biery
‐ In vuur en vlam zet ons de Geest (melodie 871)

In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort
hoort hoe Gods kerk geboren wordt!
En is uw vlam haast uitgeblust,
jij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.
De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.
Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest.
Wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –
Uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Dank, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
‐ 1ste collecte: KJA Zending – Kerk in afgelegen dorpen Nicaragua
2de collecte: kerk
Tijdens de collecte zingt de cantorij:
Veni Creator Spiritus van C.R. van Setten

ZEGEN
‐ Slotlied: Kracht uit de hoogte (melodie: U zij de glorie)

Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer,
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.
Geef ons taal en teken, spreek door onze mond,
laat de wereld weten: Christus overwon!
Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer
daal op onze hoofden, ja daal in ons neer.
Storm van de hemel, stem van grote kracht,
spreek in onze dagen, spreek met overmacht.
Stort in ons Uw vreugde, troost en levensmoed.
Laat de schepping weten: Gods Geest doet ons goed.
Storm van de hemel, stem van grote kracht.
Spreek in onze dagen, spreek met overmacht.

Agenda
Zondag 11 juni zal om 10.00 ds. N.J. Pronk voorgaan

