Orde van dienst 1e Pinksterdag 2022
Thema: het zwaard van de Geest
Voor de dienst zingen:
Gez. 476:1, 4
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!
4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
Joh. de Heer 57
1 Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
refrein:
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.
2 Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn. refrein
3 Er komen stromen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. Refrein
Mededelingen van de kerkenraad
Psalm 104: 1 en 10
1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,

Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.
10. Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in den Heer verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Here,
alles in allen zal Hij triomferen.
Stil Gebed
Votum en Groet
Gezang 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!
Gebed
Gez.477: 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!
Lezen: Psalm 45: 1-8
1 Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De
lelies’.
2 Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn
tong is een pen van een vaardige schrijver.

3 U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom
heeft God U voor eeuwig gezegend.
4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.
5 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en
gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.
6 Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder
U vallen.
7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van
rechtvaardigheid.
8 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met
vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
Elb. 246
1. 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.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2. 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.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3. Ik bouw op U, mijn Sschild 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.
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
Lezen: Efeze 6: 10-18
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed
u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van
de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag
van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel
omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten
geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het
geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm
van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid
met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en
smeking voor alle heiligen.
Gezang 96: 1, 2, 9
1. Wordt krachtig in de Heer

en in zijn sterke macht,
de duivel gaat tekeer,
weest op zijn list bedacht.
2. Niet tegen vlees en bloed
is deze strijd gericht,
het is een geest die woedt,
een vijand van het licht,
9. Zo staat gij dan gereed,
strijdvaardig en gespoord,
ten laatsten kamp en weet:
het zwaard dat is Gods woord.
Lezen: Handelingen 2: 1-11
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En
plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel
het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en
het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel
zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder
hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich,
en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen
wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en
Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 10
Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier
verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in
onze taal over de grote werken van God spreken.
Gez. 231: 1, 3
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.
Verkondiging I ‘de Geest gekregen’

Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
O Naam aller namen, aan U alle eer!
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer;
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Verkondiging II ‘het Woord gekregen’
Elb. 170
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein

Verkondiging III ‘het zwaard van de Geest gekregen’
Gezongen Geloofsbelijdenis: Elb. 274a
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
nedergedaald ter helle,
ten derde dag wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Gebeden (aan de kinderen vragen of zij gebedspunten hebben)
Collecte voor Vrienden van De Hoop
Elb. 79
Evangelische liedbundel 79. "Vrede zij U"
1. Vrede zij U, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
Vrede zij U, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,
dat maakt u vrij.
3. Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Zegen, beantwoord met
Elb. 79: 4
Vrede zij U, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.

Vrede zij U, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
Vragen voor de nabespreking:
1. Wat vindt u het mooiste van het Pinksterfeest?
2. (Hoe) weet u zeker dat u de Heilige Geest hebt gekregen?
3. Het zwaard van de Geest is Gods Woord. Hoe gebruikt u dit zwaard?
4. Het zwaard van de Geest is Gods Woord. Hoe moeten we dit zwaard níet gebruiken?
5. Hoe blijft dit zwaard scherp en dus bruikbaar voor het doel waarvoor het ons is gegeven?

