Protestantse gemeente Haaksbergen‐Buurse
20 mei, Pinksteren 2018
Voorganger:
ds. Gonda Elzenga
Organiste‐Cantrix: Liga Vilmane‐Fioreze
Trompettiste:
Piertje Feenstra

‐ Ontmoeting
‐ Trumpet voluntary. John Stanley (1713‐1786)
‐ De kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
INTREDE
‐ Intochtslied 672:1, 6
‐ Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de Heer,
A. Die hemel en aarde gemaakte 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 humin! (vrede aan jullie)
V. Laten we elkaar groeten in onze streektaal het Twents
A. Genoade en vrea majt owleu tookomme(n)
V. in het fries
A. Frede jimme en folle lok!
‐ Intochtspsalm 84:3
we kunnen gaan zitten

KYRIË EN GLORIA
‐ Gebed van ontferming
V. De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich
en God voor ons allen, verdeeld en vervreemd mensen vaak van
U God en van elkaar.
A. Voor zover wij die mensen zijn bidden we om ontferming.
V. De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben
en houden, in plaats van breken en delen.
A. Voor zover wij die mensen zijn bidden we om ontferming.
V. Vader, God, tegen de geest van onze tijd in bidden wij om ons
hart open te stellen voor uw Goede Geest en om zo innerlijk
vertrouwd met U te mogen zijn als Jezus dat was.
A. Vervul ons hart, vernieuw ons bestaan.
V. Voor onszelf en ook om naar anderen toe de tekenen van uw
Geest te laten stromen.
A. Amen.
‐ Lied: Christus stoot de hemel open (melodie lied 749)
Christus stoot de hemel o—pen,
een vuur komt door de wereld lopen,
een nieuw getij breekt haastig aan.
Hoor, de Geest vaart door het he—den!
Vanwaar? Waarheen? Met sterke schreden,
geen tegenstand kan Hem weerstaan.
Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet.
Gij zijt veilig, in zijn domein,
nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn.
‐ Met en voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Gebed om verlichting met de Heilige Geest
‐ Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1‐9
‐ Psalm 87:2, 3
‐ Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1‐13 (In verschillende talen)
[2] 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’.
‐ Lied 686:1,2,3
‐ Verkondiging en overdenking

Veelbelovend?!
‐ Muziek: 2e deel van het Concerto D‐dur, nach Vivaldi, J.S.Bach (1685‐
1750)
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
‐ Dank, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
‐ Inzameling van gaven
1e KiA; onderwijs op platteland van Bangladesh
2e Vorming en toerusting
ZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied 687:1,2,3
V. Dit is de dag dat welgeteld de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan en raakt ons met zijn Zegen aan.
‐ Zegen, met door allen 3 keer gezongen: Amen
Muziek: Eerste deel van het Concerto D‐dur, nach Vivaldi, J.S.Bach.
Ontmoeting met koffie/thee in de Richtershof.

Fijne Pinksterdagen gewenst!

Zondag 27 mei gaat om 10.00 voor: ds. O.G. Haasnoot

