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Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB 632:1,3
NLB 632:1
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
NLB 632:3
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
Zingen: GEZ 250:1,4,5
GEZ 250:1
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
GEZ 250:4
Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
GEZ 250:5
O Heilge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
Votum en groet
Zingen: JDH 57:1,2,3
JDH 57:1
Er komen stromen van zegen,
Dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk, die gelooft.
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JDH 57:Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!
JDH 57:2
Er komen stromen van zegen,
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn. (Refrein)
JDH 57:3
Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer! (Refrein)
Zingen: JDH 132:1,3,5
JDH 132:1
Heer! ik hoor van rijke zegen, Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij, Dropp'len vallen ook op mij.
JDH 132:3
Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan; Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan, Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij, Werk ook door Uw kracht in mij.
JDH 132:5
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig, O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij, O, verheerlijk U in mij!
Inleiding op de dienst
Zingen: OPW 383:1,2
OPW 383:1
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!
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OPW 383:2
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
Morgengebed
Schiftlezing: Genesis 11:1-9 (Bijbel in gewone taal)
Zingen: GEZ 242:1,2,7
GEZ 242:1
Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.
GEZ 242:2
O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein, die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.
GEZ 242:7
Wie 's Heren Geest bezielt, wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.
Zingen: GEZ 249:1,3
GEZ 249:1
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
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GEZ 249:3
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Schriftlezing: Handelingen 2:1-6, 16-21 (Bijbel in gewone taal)
Zingen: JDH 513:1,2,3
JDH 513:1
God is getrouw,
zijn plannen falen niet.
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van Zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat Zijn Geest omspant.
Volvoert Zijn hand.
JDH 513:2
De Heer regeert!
Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
Blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En d' adem Zijner lippen
overmant de tegenstand.
JDH 513:3
De Heil'ge Geest,
die haar de toekomst spelt.
Doet aan Gods kerk
Zijn heilgeheimen weten.
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt.
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten.
Hij trekt met heel Zijn kerk
van land tot land.
Als Gods gezant.
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Korte verkondiging: Elkaar verstaan
Zingen: OPW 167:1,2,3
OPW 167:1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
OPW 167:2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
OPW 167:3
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Zingen: GEZ 252:1,2,3,4
GEZ 252:1
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;
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GEZ 252:2
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
GEZ 252:3
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
GEZ 252:4
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
Dankgebed en voorbeden
Collecte (bij de uitgang)
Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.
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Slotzang: JDH 960
JDH 960:1
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het evangeliewoord! (2x)
JDH 960:2
Roept uit de Heer der Heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient. (2x)
JDH 960:3
Verbreekt de wreed' altaren
en bouwt des Heren huis!
De wereld moet zich scharen,
zich scharen om Zijn kruis. (2x)
JDH 960:4
De doven moeten horen,
d' onkundigen verstaan,
de blinden 't heillicht gloren,
de kreup'len leren gaan. (2x)
JDH 960:5
De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is weten
dat daar een Heiland is. (2x)
JDH 960:6
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het evangeliewoord! (2x)
Zegen
Uitleidend orgelspel
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