Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar
zr. I. Eelsing ze worden weggebracht door Jeanet Hillenga.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
 Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag, 31 mei, zal er bij de uitgang
van de kerk weer een collecte zijn voor het onderhoud van onze kerk.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er geen zondagsschool.
 Fakkelactie: U kunt alleen deze week nog fakkels kopen voor de kerkdiensten in
het zigeunerdorpje Keserü in Roemenie Een setje van 3 fakkels kost € 5,00.
Bestellen kan heel gemakkelijk via de bestellijst in de hal.
Mededelingen D.V.
 2e Pinksterdag: Morgen zal er een gezamenlijke zangdienst zijn in de
Hervormde kerk. De dienst begint om 10.00u en zal geleid worden door ds. S.P.
Roosendaal.
 Zondag 31 mei: Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half
3. Beide diensten zullen geleid worden door ds. D.J. Hoogenboom. Op deze
zondag, 31 mei, is fam. N. Davids het gastgezin.
 Gebedsavond: Aankomende donderdag, 28 mei, komt de gebedsgroep om
19.30u weer bij elkaar in de kosterswoning. Iedereen van harte welkom!
 Schutsemarkt: Zaterdag 13 juni is er weer de jaarlijkse Schutsemarkt. Tijdens de
markt willen we weer een open huis houden in de kerk en het gebouw. Hiervoor
hebben we uw medewerking nodig. Er zijn mensen nodig die een cake bakken,
koffie schenken, aanwezig zijn in de kerk en voor bij de weg presentjes uitdelen.
We hebben hiervoor zoveel mogelijk mensen nodig, u kunt u hiervoor opgeven
op de flipover die in het gebouw staat. Daarnaast willen wij een tentoonstelling
houden van doopjurkjes. Wanneer u nog een doopjurkje heeft en deze
beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling, kunt u dat doorgeven aan
Martha Raveling.
 Zomerconcert: Op zaterdag 6 juni organiseert het kinderkoor ‘De Kleine Parels’
een zomerconcert voor jong en oud. Luister en zing mee met het kinderkoor!
Het concert begint om 19.00u en de toegang is gratis.
Gemeentedag 2015: Op zaterdag 27 juni wordt er een gemeentedag georganiseerd .
Door het volle programma in de startweek is er voor gekozen om de gemeentedag aan
het eind van het seizoen te houden. Op 27 juni organiseren wij een fietstocht met als
afsluiting een buffet van de chinees. Meer informatie volgt.


Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Joh. de Heer 57
Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods woord ons beloofd
Stromen verkwikkend als regen
Vloeien tot elk die gelooft

Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder
Zend ons die stromen, o Heer

Er komen stromen van zegen
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn
Refrein:

Er komen stromen van zegen
Zend ons die heilstroom nu neer
Geef ons de grote verkwikking
Geef z' ons voortdurend, o Heer
Refrein:

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 242: 1 en 7
1 Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil’ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

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.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 16: 4
Daarom verheug ik mij van harte zeer,
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.
Het pad des levens doet Gij mij betreden
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

• Schriftlezing: Handelingen 2: 12-37
Stap 1: Joël 2: Geest alle vlees + tekenen
Stap 2: Oordeelsdag: Naam vd Heer aanroepen
Stap 3: Die Naam is Jezus!
Stap 4: Jullie hebben Verlosser gedood
Stap 5: Niet David, maar Jezus heeft dood overwonnen (Ps. 16)
Stap 6: Jezus heeft Geest ontvangen en doorgegeven
Stap 7: De Geest zorgt voor dag vd Heer en Davidisch Koningschap (Ps. 110)
• Zingen: Het lied ‘Gods grote daden’ (wijs gez. 323)
Daarna komt de volheid, want mijn Geest zal komen,
u weldadig overstromen.
Hij laat ouden dromen en zal aan je zonen
grootse visioenen tonen.
Zegen wordt uitgestort.
Zelfs aan arme slaven
schenk ik geestesgaven.
Bloed en rook en vlammen geef ik als mijn teken,
ook is al het licht geweken.
Wees niet bang, ik red je, want ik heb gezworen:
Roep tot mij en ik zal horen.
Kom, mijn kind, vlucht en vind
door mijn Geest gedragen
redding in die dagen!
•

Verkondiging: ‘Een overtuigende Pinksterpreek’

• Zingen: Zingende Gezegend 202: 1, 2, 5 en 7 (wijs: Ps. 87)
Jeruzalem, o stad van heil en vrede,
Dan zult gij zien Hem die gij hebt
verhef uw poorten, maak uw straten wijd, doorstoken,
uw koning komt! Wanneer Hij binnenrijdt die ook voor u het kruis gedragen heeft
is alle strijd voorbij, uw leed geleden.
en is verrezen uit het graf - Hij leeft!
De hemel gloort, zijn dag is aangebroken!
Dichtbij de muur waar nu uw zonen klagen
zal dan een plaats van louter vreugde zijn,
uw kinderen die spelen op het plein,
zullen hun koning op de handen dragen.

Uw koning komt! 0 volken, stroomt nu
samen
naar deze stad, die God u heeft bereid.
Jeruzalem, verheug u, wees verblijd,
zing voor uw koning: halleluja, amen!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 477 (staande)
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!
•

Zegen

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!

Middagdienst, ds. B. de Graaf
• Welkom
• Voorzang: LB 477:1,2
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!

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!

• Stil gebed, Votum en Groet
• Ps. 62:6,7 (nb)
Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

• Gebed
• Schriftlezing: Zacharia 4
• Ps.147:5,6 (ob)
5 God wil al 't vee steeds spijzen, laven;
hij hoort de stem der jonge raven.
Hij heeft geen lust aan 's mensen krachten,
aan hen, die daaruit heil verwachten.
De macht van 't paard en 's mans
vermogen
zijn beide nietig in zijn ogen;
aan die vertrouwen op hun benen,
wil Hij geen gunst of hulp verlenen.

De HEER betoont zijn welbehagen
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
hem vrezen, zijne hulp verbeiden,
en door zijn hand zich laten leiden;
die, hoe het ook moog' tegenlopen,
gestadig op zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren;
wil uwen God, o Sion, eren!

• Verkondiging: Tekst Zacharia 4:6
Thema:
Het zál geschieden
1.niet door kracht of geweld
2.maar door Mijn Geest
• Ps.119:3 (ob)
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van uwen Geest!
Mocht die mij op mijn pan ten leidsman strekken!
'k Hield dan uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe uw gebon mij tot uw liefde wekken.
• Dankgebed
• Kollektes
• Ps. 27:1 (nb)
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
• Geloofsbelijdenis
• Slotzang: LB 249:1,2
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.
•

Zegenbede

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

