ORDE VAN DIENST VOOR PINKSTEREN, ZONDAG 31 MEI 2020
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE SCHENKEL

Als een lopend vuur!

Voorgangers en medewerkers: Willie Schoemaker, Marijke Meijer, Marjolein Dijkstra, Rosalie
Schoemaker, Riet Bottelier, Joost Brouws, Alyce Mbudi en ds. Nellie van Voornveld
Met bijzonder veel dank aan Joël Schoemaker voor het filmen en de montage!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------start: kort moment voor de kinderen – Rosalie Schoemaker
muziek: Allemande uit Sonata IV van A. Vivaldi (1678-1741) – Marijke Meijer en Marjolein Dijkstra
welkom en mededelingen – Willie Schoemaker
zingen: Opwekking 733, ‘Tienduizend redenen’ – keuze van Leen van der Stoep
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid
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Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Refrein
bemoediging en groet
gebed – Willie Schoemaker
zingen: psalm 67: 2 en 3
De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, /hun geding
beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde, /die uw arm
vergaarde,
die Gij veilig leidt.
kindermoment – Rosalie Schoemaker

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, /onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, /Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

zingen: ‘Het allerleukste liedje’ (‘Make some noise kids’)
Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
't Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.

Refrein:
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonders en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
"Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer."

Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
en zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'Je bent niet meer alleen'.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed'.
Refrein
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schriftlezingen: Handelingen 2: 1-13; 22-24; 32 en 33; 41 en 42 – Riet Bottelier en Joost Brouws
1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er uit
de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. 3. Er verschenen aan hen een soort
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten, 4. 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. 5. In
Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6. 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. 7. Ze waren buiten zichzelf
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? 8. Hoe kan het dan
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen? 9. Parten, Meden en Elamieten, inwoners
van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen
uit Pontus en Asia, 10. Frygië en Pamfylië, Egypte
en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden
uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11.
Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië
– wij allen horen hen in onze eigen taal spreken
over Gods grote daden.’ 12. Verbijsterd en geheel
van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar:
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13. Maar

zingen: LB 687

sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel
dronken zijn.’
22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit
Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen
gebleken is uit de grote daden en de wonderen
en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn
toedoen onder u heeft verricht. 23. Deze Jezus,
die overeenkomstig Gods bedoeling en
voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen
laten kruisigen en doden. 24. God heeft hem
echter tot leven gewekt en de last van de dood
van hem afgenomen, want de dood kon zijn
macht over hem niet behouden.
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.
41. Degenen die zijn woorden aanvaardden,
lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42.
Ze bleven trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich
aan het gebed.

Wij leven van de wind (meezinglied)

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.

Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
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.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
verkondiging

muziek: La Cinquantaine, G. Marie (1852-1928) – Marijke Meijer en Marjolein Dijkstra
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zingen: God woont bij de mensen – Schrijvers voor Gerechtigheid
Wat een mooie dag!
Licht valt door de ruiten.
God klopt bij ons aan.
Neemt ons mee naar buiten.

God maakt alles nieuw!
God woont bij de mensen
en het is een feest, voor iedereen.
God geeft al het goede
van zijn koninkrijk, voor iedereen.

Wat een mooie dag.
Iedereen wordt wakker.
Alles krijgt weer kleur.
Alle mensen lachen.
God maakt alles nieuw!

God woont bij ons,
Woont bij jou,
Woont bij mij.
Onze God leeft in ons,
Leeft in jou,
Leeft in mij.

God woont bij de mensen
en het is een feest voor iedereen.
God geeft al het goede
van zijn koninkrijk voor iedereen.
Op die gouden dag
Hoef je niet te wachten.
Elke goede daad
Laat de boodschap achter:

En het feest gaat maar door,
We vergeten de tijd.
Waar Gods liefde regeert,
Is de hemel een feit.

gebeden – Alyce Mbudi en Nellie van Voornveld
slotlied: LB 675

Geest van hierboven

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!

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 kindr’en zijn. Halleluja!

zegen
muziek: Salut d’Amour, E. Elgar (1857-1934) – Marijke Meijer en Marjolein Dijkstra
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