Pinksterzangdienst
op de 2 Pinksterdag 2018 om 10.00 uur
in de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp
e

Voorganger: br. Cor Joppe
Kerkenraadslid: Nelly Koese
Musicus: Jan Teeuw

Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen:
‘De HEER is onze God’. Zach. 13:9

Aanvangslied: DNP 87:1,2 en 3
1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.
2. 'Rahab heb ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.'
3. De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'
Votum en groet
Zingen: KVDN 6:1 en 2
1. Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig,
Heel mijn leven geef ik aan U, o Heer mijn God.
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,
Drieenig God, die een in wezen zijt.
2. Heilig, heilig, heilig! al de heil’gen knielen,
Gij hebt alles voor hen volbracht in eeuwigheid,
Ook de heil’ge eng’len eren U o Here,
Die was en is en eeuwig wezen zal.
Welkom
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Zingen: OPW 167: 1,2,3
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.
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.
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!
Inleiding op de dienst
Zingen: LDK 235:1 en 2
1. In bidden en in smeken, maak onze harten één.
Wij hunkren naar een teken, o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden de gaven van zijn hand.
2. Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren, de Geest, die troost en leidt.
Gebed
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Zingen: JDH 132:1,2 en 3
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.
2. Ga mij niet voorbij, o Vader! Zie, hoe mij mijn zonden smart;
Trek mij met Uw koorden nader, Stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij, Stort Uw liefde ook in mij.
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.
Genesis 11:1-9 Babel
1.Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de
mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een
vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we
van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De
kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden:
‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat
zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde
verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de
stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één
volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en
wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan
zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en
spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer
verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en
de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel
heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele
aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de
hele aarde.
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Zingen: VL 44:1,2 en 5
1. Gods goedheid is de hemel groot:
zijn wegen lopen nimmer dood –
de stad die Hij ons heeft bereid
zal komen, maar te zijner tijd.
2. Wij bouwen torens, wolkenhoog –
jij mens, verlies niet uit het oog
dat niets en niemand veilig is
dan slechts bij Hem die heilig is!
5. Die stad die komt, is bijna af –
al gaat mijn weg ook door een graf.
Gods wegen lopen nimmer dood:
zijn goedheid is de hemel groot!
LVHH 26:1,2 en 3 (op melodie van LDK 301 Wij moeten Gode zingen)
Wij zijn de broze muren,
de stenen van verval,
waarin geen tijd kan duren,
met breuken overal.
Maar u wilt in ons bouwen
een stad dwars door de tijd,
waar liefde het kan houden
en vrede wordt bevrijd.
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LVHH 26:2
Wij zijn de harde stenen,
de brokken uit de rots,
getekend voor het leven
gehavend door de trots.
Maar U wilt ons verzachten
tot akkers van uw zaad,
die op de oogsttijd wachten
van elke goede daad.
LVHH 26:3
Wij zijn de kille bergen,
die onverzetbaar zijn,
die zorgen blijven vergen
en sporen van de pijn.
Maar U wilt ons aanvaarden,
slecht bergen tot een dal,
waar toekomst weer kan
aarden en ik U loven zal.
Schriftlezing: Handelingen 1:12-15
Jezus opgenomen in de hemel
12Daarop keerden de apostelen van de O
 lijfberg terug naar Jeruzalem.
Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in
de stad waren aangekomen, gingen ze naar het b
 ovenvertrek waar ze
verblijf hielden: P
 etrus en Johannes, Jakobus en Andreas, F ilippus en
Tomas, Bartolomeüs en M
 atteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en
Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en
eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en
met M
 aria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
15In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen – er was
een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.
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Schriftlezing: Handeling 2:1-8
De komst van de heilige Geest
1Toen de dag van het P
 inksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden
vervuld van de h
 eilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome J oden, die afkomstig waren uit
ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de
andere l eerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die
daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen
moedertaal horen?
Zingen: KOPW 31
Refrein:
Door de kracht, door de kracht van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Hij is het waard!
refrein
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. Hij is het waard!
refrein
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Zingen: OPW 334:1,2 en 3
1. 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 bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Overdenking “Van Babel naar Jeruzalem”
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Zingen: OPW 428:1,2,3 en 4
1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer –
dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Dankgebed (staande)
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Zingen BAPT 429:1 en 4 op melodie JDH25 Daar juicht een toon)
1. U bent gedoopt in Christus naam,
gestorven en begraven;
ook bent u met Hem opgestaan,
God schenkt u thans zijn gaven.
4. Met Hem gekruisigd, opgestaan,
is ook de macht gegeven
om door zijn Heil'ge Geest voortaan
in dienst van God te leven.
Mededelingen
Collecte
Tijdens het zingen van het volgende gezang geven wij als
dankofferanden onze tienden en gaven. Er is één rondgang.
Zingen ZGZ 76:1,2,3 en 4 (op melodie LDK 281 Jezus zal heersen)
1. Ga heen in vrede naar uw huis,
Gods pelgrims komen zeker thuis:
gedoopt in water en in bloed,
de stroom die doden leven doet.
2. De Geest uw gids, Hij leidt u voort,
u draagt de wagen van zijn woord;
de Schrift zal voor u opengaan God is niet ver bij u vandaan.
3. Al valt de weg u zwaar en lang,
al maakt de wildernis u bang,
de tekst behoeft geen uitleg meer.
gij kent de blijdschap van de Heer.
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4. Zijn vreugde gaat u voor naar huis:
er bloeien bloemen bij het kruis!
Reis vrolijk en vol goede moed
zijn rijk, zijn toekomst tegemoet.
Zegen
Uitleidend orgelspel
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