Pinksteren
Zondag 5 juni 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
Ds. Pim Steenbergen, Middelburg
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Aleida Post
Welkom en mededelingen:
Reineke van Wouwe
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Henk Kappers
Lezen: Maike van der Velde
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Ineke de Bruine
Deur- en collectedienst:
José Viveen en Frits Kruse
Rijdienst:
Ad de Goffau en Jo Koole
Koffie: Leida Boone
Dick de Vlieger en ?????

Orgelspel: “Veni Vreator Spiritus”
Welkom door Reineke
gemeente gaan staan

Woord van vertrouwen
In dit huis
gewijd aan de Eeuwige
zijn wij samengekomen
met onze vragen en twijfels
onze harde kanten en onze zachtheid
- - gebedstilte - Wij zijn verenigd in ons verlangen
naar de bron van liefde, goedheid en trouw
die wij God noemen,
kracht die ons draagt,
nu en altijd. Amen
Zingen:

Morgenlied uit Nieuwe Psalmen Anders: 148a,
vers 1 cantorij, vers 2 allen, vers 3 cantorij

Winter wordt licht door u
Zomer bekroont u
Glansrijk het morgenuur
Avond in dank
Naam boven elke naam
Hart van ons mensen
Geest die de liefde is
Ziel van mijn ziel
gemeente gaat zitten

Gebed
Een aantal malen zingen we als acclamatie Veni Sancte Spiritus,
eerst de cantorij, daarna allen
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Loflied 701: 'Zij zit als een vogel', cantorij vers 1 en 3; allen 2 en 4
Cantorij

Allen:

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Cantorij:

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Allen:

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Inleiding op de lezingen
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Lezing van delen uit Ruth 2 door de voorganger
De cantorij zingt (in 2 groepen) Lied van het maaiveld,
(uit: Zangen van zoeken en zien, . 552 Vertrouwen)
Een maaiveld in het morgenlicht; 2x
Hier lees ik leven bij elkaar, 2x
Volledig weet ik jou nabij. 2x
Geborgen in ons ik- en- Gij
Wordt trouw en vriendschap steeds meer waar,} 2x
Zo sta ik voor jouw Aangezicht. 2x
Lezig door Maike: Handelingen 2: 1 t/m 6, en uit de toespraak van
Petrus vers 32 en 33
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.
32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.
33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de
Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft
hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Moment van stilte
Overdenking
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Orgelspel
Zingen: Lied 676, De wind wij zien hem niet,
vers 1 en 2 cantorij, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen
Cantorij:

Cantorij 2. De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
Mannen 3. De wind, wij zien hem niet
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven van de zee
het lange gras buigt door.
Vrouwen 4. De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
Allen 5. Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij de kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
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Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader,
De acclamatie is Adem van God, vernieuw ons bestaan, Liedboek 368-G

Mededelingen door Reineke
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Arme boeren in Kwazulu/Zuid
Afrika, óf uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457 van
Kerk in Actie o.v.v. Pinkstercollecte boeren Zuid Afrika.
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.

We zingen staande ons slotlied 695
Vers 1: cantorij, daarna herhalen door allen:
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Cantorij: 2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Allen: 3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
Mijn ntijd is in uw hand.
4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
Voor wie nu naast mij staan.
5. Heer, raak ons met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
Zegen ons met uw licht!
Zegen
Orgelspel: Finale uit de Sonate: “Sollt’ ich meinem Gott nicht singen?”
Samuel de Lange Sr. (1811- 1884)
Volgende vieringen / activiteiten
12 juni:
19 juni:
26 juni:
3 juli:
10 juli:

ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
pastor Wim van Goch, Middelburg
ds. Wim Jansen, Veere
ds. Dinie Eerland
ds. Pim Steenbergen
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