Pinksteren 20 mei 2018
Welkom
Lied 33: 1 en 2
Votum groet en drempelgebed
Lied 33: 8
Lied 670: 1
Gebed om ontferming
Lied 670: 2, 6 en 7
Lied 706: 1, 2, 3 en 4
Gebed om de Geest
Telmoment geroepen om te zingen 143: 1,2,3
Uitleg bloemschikking

Lezing: Handelingen 2: 1 – 13 (lector) Bijbel in Gewone Taal
21Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 2Opeens
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was
overal in huis te horen. 3Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde
zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
4

Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde
talen.
5

Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. 6Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er
allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn
eigen taal.
7

Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea.
Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? 9-11Wij komen allemaal
ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen
uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome
zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier
Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods
geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over
de geweldige dingen die God doet.’
8

12

De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ 13Maar anderen lachten om de
gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
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
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 verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
Prijs 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
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
Lezing: Johannes 14: 8 - 17 (als de lector het leuk vindt)
8

Filippus zei: ‘Heer, laat ons de Vader zien! Dat is voor ons voldoende.’ 9Jezus zei tegen hem:
‘Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds niet? Jij zegt: ‘Laat ons de Vader
zien.’ Maar als je mij gezien hebt, dan heb je ook de Vader gezien. 10Want de Vader is in mij,
en ik hoor bij hem. Dat geloof je toch wel? De dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van
mijzelf. Alles wat ik zeg en doe, komt van mijn Vader.
11

Geloof me, de Vader is in mij, en ik hoor bij hem. Dat kun je zien aan alle wonderen die de
Vader mij laat doen.
12

Luister heel goed naar mijn woorden: Als jullie in mij geloven, zullen jullie net zulke
wonderen doen als ik. Ja, zelfs nog grotere wonderen. Want ik ga naar de Vader. 13En ik zal
doen wat jullie vragen, omdat jullie bij mij horen. Zo zal ik de hemelse macht van mijn Vader
laten zien. 14Ik zal doen wat jullie mij vragen, omdat jullie bij mij horen.

15

Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. 16-17En ik zal de Vader vragen om
jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem
zullen jullie de waarheid kennen.
De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want
ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven
en in jullie zijn.
Verkondiging en uitleg
Lied: 685: 1,2,3,4 en 5
Gedichtje kindernevendienst
Inzameling van onze gaven met powerpoint diaconie
Gebeden
Slotlied: 683: 3 en 4
Zegen

