Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 118: 1 en 9 NB
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 334
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.
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

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

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Jeremia 31: 10-14
10 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver
weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden,
zoals een herder zijn kudde hoedt.

11Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die
sterker was dan hij.
12Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het
goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de
lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet
meer treurig zijn.
13 Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de
ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal
hen blij maken na hun verdriet.
14 Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede
van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.
• Zingen: Een fonkelnieuw begin (wijs: Psalm 1)
Vanaf de troon weerklinkt een luide stem:
“God slaat zijn tent op in Jeruzalem.
Voortaan zal Hij onder de mensen wonen.
om hun zijn liefdevolle hart te tonen.
Hij wist de laatste traan weg die Hij ziet.
Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet.”
Hij zegt: “Er komt een fonkelnieuw begin.
Daar staan mijn liefde en mijn macht voor in.
Wie dorstig is zal Ik te drinken geven.
Kom, laaf je aan de bron van eeuwig leven.
Dit zal je deel zijn als je overwint:
Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind!”
• Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4, 41-47 en 4: 32-37
2En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat
vervulde heel het huis waar zij zaten.
3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder
van hen.
4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken
van het brood en in de gebeden.

43En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de
apostelen gedaan.
44En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen,
naar dat ieder nodig had.
46En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot
huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud
van hart;
47en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks
mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen
32En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand
zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij
gemeenschappelijk.
33En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de
Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
34Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of
huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden
die aan de voeten van de apostelen.
35En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.
36En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald betekent:
een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus,
37had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de
apostelen.
• Zingen: Gez. 242: 1 en 6
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.
•
•
•

6 Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Preektekst: Handelingen 4: 32
Verkondiging: ‘Vermenigvuldigen kan alleen door delen’
Zingen: Gez. 473: 1, 4 en 5

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 304 (staande)
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.
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;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3 De Heilge 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.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 477
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!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 124
ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
ik bouw op U en ga in uwe naam.

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
in ‘t laatste uur
zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.
•

Gebed om de Heilige Geest

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!

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

• Schriftlezing: Ezechiël 13: 17-23 en Handelingen 19: 13-20
17 En u, mensenkind, richt uw blik op de dochters van uw volk die naar eigen inzicht
profeteren, en profeteer tegen hen.
18 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen die om alle polsen toverbanden
naaien en voor het hoofd van groot en klein sluiers maken om zielen te vangen! Wilt u
de zielen van Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden?
19 En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen vol gerst en voor
brokken brood, door zielen te doden die niet hoeven te sterven en door zielen in het
leven te behouden die niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn volk,
dat naar leugens luistert?
20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál uw toverbanden, waarmee u daar zielen
vangt alsof het vogels zijn! Ik zal ze van uw armen afscheuren en Ik zal de zielen
vrijlaten, de zielen die u vangt alsof het vogels zijn.
21 Ik zal uw sluiers verscheuren en Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer als
een prooi in uw hand zullen zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
22 Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, terwijl Ik hem Zelf geen
smart heb aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd hebt, zodat hij zich niet
bekeert van zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven behoud,
23 daarom zult u geen valse visioenen meer zien en niet langer waarzeggerij plegen. Ik
zal Mijn volk uit uw hand redden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
De zonen van Sceva
13 En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam
van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij
bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt.
14 Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden.
15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u,
wie bent u?
16 En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen
overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis
vluchtten.
17 En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze
woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot
gemaakt.
18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen.
19 Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken
bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde
ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.
20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.
•

Zingen: Ps. 140: 2, 4 en 8 NB

Bescherm mij en bewaar mijn gangen.
Als adders spuwen zij venijn.
Hun tong is scherp als die van slangen.
Laat mij bij U geborgen zijn.

Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren,
hoor naar mijn stem die tot U schreit.
Sterke Verlosser, Here, Here,
mijn helm en pantser in de strijd.

Ik weet: de Heer zal vonnis wijzen;
't verdrukte volk wordt opgericht.
In recht hersteld zal het Hem prijzen
en wonen voor zijn aangezicht.
• Verkondiging: ‘De strik van de vogelvanger gebroken’
• Zingen: Ps. 124: 1, 2 en 3 DNP
1. Was er geen hulp gekomen van de
2. Zonder Gods hulp was er een ramp
HEER,
gebeurd,
- blijf, Israël, dit zeggen keer op keer dan hadden vijanden ons wreed
was Hij niet voor ons in de bres gaan
verscheurd.
staan,
Hun stroom van woede werd dan onze
dan hadden wij geen hoop en toekomst
dood:
meer;
onstuimig water had ons meegesleurd.
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de
nood!
3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
Dankzij de naam van God zijn wij gered;
Hij is de HEER die alles heeft gemaakt.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Ben je groot of ben je klein’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Johannes de Heer 523 (staande)
1 Veilig in Jezus’ armen
ruisend uit ’s hemels zalen,
veilig aan Jezus’ hart;
over de glazen zee.
dáár in zijn teer erbarmen,
Veilig in Jezus’ armen,
dáár rust mijn ziel van smart.
veilig aan Jezus’ hart;
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
dáár in zijn teer erbarmen,
zingend van liefd’ en vreê,
dáár rust mijn ziel van smart.

2 Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van ’t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.
3 Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en ’t oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij!
•

Zegen

