Liturgie voor de avonddienst op Eerste Pinksterdag
- zondag 19 mei 2013 –
in de Grote- of Andreaskerk te Hattem
Voorganger:
Organist:
Koster:
Aanvang:

ds. M.L.W. Karels
dhr. J. Neuteboom
dhr. G. v.d. Worp
19.00 uur

Zingen: Gezang 249: 1 en 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.

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.

Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 33: 8
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde

uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

We belijden samen ons geloof
Zingen: Evang. Liedbundel 147: 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 zonde 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!

Gebed
We lezen uit de Bijbel:
 Handelingen 2: 14-28
Zingen: Gezang 239: 1 en 3
1 Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

3 Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

We lezen uit de Bijbel:
 Handelingen 2: 29-40
Zingen: Gezang 239: 4, 6 en 7
4 Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.
6 Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
Verkondiging

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

thema: wat gebeurt hier?

Zingen: Psalm 67: 1 en 2
1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2 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.

Gebed
Collecte

Zingen: Gezang 477
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 zonen zijn. Halleluja!

Zegen
Morgenochtend, 2e Pinksterdag, hopen we het Pinksterfeest voort te zetten, in een
gezinsdienst, hier in de Andreaskerk, om 10.00 uur. Thema is dan: wie dorst heeft…
Ook dan bent u en ben jij van harte uitgenodigd.
De diensten van de Protestantse Gemeente i.w. zijn tijdens en na afloop
van de dienst te beluisteren via de website van de gemeente,
www.pknhattem.nl

