Liturgie zondag 5 juni 2022 Pinksteren – Emmen-Zuid en Ichthus
M.m.v. Hans Vliegenthart – piano en zang
Vandaag geen dienst in Ichthus!
Welkom in de Opgang!
De dienst is vandaag in de Opgang om 10.00 uur,
te horen/kijken via http/www.kerkomroep.nl.
In deze dienst zullen we afscheid nemen van Bert Vastenburg als pastoraal werker en zullen we
Heleen Hornstra bevestigen als ouderling-kerkelijk werker en José Luimes zegenen voor haar werk
als pionier
Orgelspel
Zingen: NLB 670: 1, 2 en 4
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
4 Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.
Klokgelui – Kerkenraad komt binnen - Welkom en mededelingen door de Kerkenraad
Aansteken van de Paaskaars
Stilte
Zingen: NLB 672: 1 en 2
1 Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
2 O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
Bemoediging en groet
Zingen: NLB 672: 3
3 In 't lichaam van de Heer tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit, wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: NLB 837: 1, 3 en 4
1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4 Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Afscheid Bert Vastenburg
Zingen: NLB 833:
Neem hem aan, zoals hij is, wek in hem wie hij zal zijn,
druk uw zegel op zijn hart en leef in hem (2x)
Kinderen naar de kindernevendienst met dominee Beer, onder het zingen van Verhalen die
schijnen als licht op je weg
Lezen: Handelingen 2: 1-13 en 17-18
Hans Vliegenthart zingt: Kom Heilige Geest - Sela
Preek
Zingen: NLB 675: 1 en 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 kinderen zijn.
Halleluja!

Kinderen komen terug van de kindernevendienst (onder en na het lied)
Zegen José Luimes als pionier
Zingen: NLB 833:
Neem haar aan, zoals zij is, wek in haar wie zij zal zijn,
druk uw zegel op haar hart en leef in haar (2x)
Hans Vliegenthart zingt: Ken je mij – Huub Oosterhuis
Bevestiging Heleen Hornstra
Zingen: NLB 833:
Neem haar aan, zoals zij is, wek in haar wie zij zal zijn,
druk uw zegel op haar hart en leef in haar (2x)
Vraag aan de gemeente
Zingen: NLB 833:
Neem ons aan, zoals wij is, wek in ons wie wij al zijn,
druk uw zegel op ons hart en leef in ons (2x)
Hans Vliegenthart zingt: De wind steekt op - Sela
Gebeden
Zingen: Van Harte lied 36 (melodie NLB 314): 1, 2 en 3
1 Mensen van het vuur zijn wij
door de vlam, die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.
2 Mensen van het vuur zijn wij,
van het god bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.
3 Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.
Zegen
Zingen: ZZZ 19 (a)
1 God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd
en arm om je schouder, als baken bij ontij
en verte die wenkt, als groet op je lippen
en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
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