Pinksteren, 5 juni 2022
Organist: Henk Ningbers
Lector: Jennie Bruins
Koster: Jan Mulder
Welkom
Lied 672: 1, 2. Kom laat ons deze dag met Heilig Vuur bezingen
Bemoediging en groet
Drempelgebed
kinderen:
het lied Rainbow-duif Roekoe Roekoe .
link: Pinksteren 2022 - Feest van hoop | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl).
Kinderen naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Genesis 2: 7 (door Jennie Bruins)
Toen maakte de Heer God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde,
En blies hem levensadem in de neus.
Zo werd de mens een levend wezen.
Gebed om de Heilige Geest
Opw. 343. Heilige Geest van God (2x zingen)
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
Vervolg gebed…
In Rome wordt in het Pantheon elk jaar op indrukwekkende wijze pinksteren beleefd.
Video rozenblaadjes, https://www.youtube.com/watch?v=WFUJk1UvdvI
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-12 (door Jennie Bruins)
Lied 686: 1, 2, De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

Pinksteroverweging.
Wat betekent de Heilige Geest voor jou?
- Gesprekje met Theo Poelman.
Vervolg overweging.
Lied 675: 1, 2, Geest van hierboven
(wie de prachtige versie van Stef Bos met een jongerenkoor nogeens wil beluisteren, kan dat
opzoeken op youtube op een ander moment)
Opwekking 334, Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij
Schijn door mij
Refrein.
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint
Ik wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door uw bloed mag ik u toebehoren
Leer mij
Toets mij
Uw stem wil ik horen
Schijn in mij
Schijn door mij
Refrein
Staan wij oog in oog met U, o Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt die volkomen zich geven
Schijn in mij
Schijn door mij

Refrein
Gebeden
…Onze Vader…
Kinderen kunnen terugkomen
Collecte
Tweede collecte, Pinksterzendingscollecte 5 juni; Bijbel brengt arme boeren in actie in
Zuid-Afrika. Ppp
graag orgelspel tijdens de PPP (12 dia’s).
Slotlied: Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan (Sytze de Vries)
(mel. Opwekking 124, Ik bouw op U)
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.
Zegen

