Eredienst in de Morgensterkerk op zondag 23 mei 2021

Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk

Pinksteren
voorganger: Corina Voskamp
orgel/ vleugel: Eibert de Vries
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst: Easter Song (Eibert)
Welkom door de ouderling
Wij worden stil
Bemoediging en groet
Lied 681 (Veni Sancte Spiritus) (Eibert)
Gebed
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen (you tube)
https://www.youtube.com/watch?v=OoKV16NCamY&t=184s
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezingen:
Handelingen 2:1-24 (NBV)
De komst van de heilige Geest
[2] 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen
het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij
hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods
grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit
toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Toespraak van Petrus
14
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de
menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.
15
Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
17
“Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19
Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
20
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21
Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”
22
Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen
gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn
toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is
uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. 24 God heeft hem echter tot leven
gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet
behouden
Galaten 5:13-26 (NBV)
Leven door de Geest
13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door
elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw
eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is
in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat
onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en
toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf:
wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de
vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus
toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Lied: ‘Fresh wind’ van Hillsong (you tube)
https://www.youtube.com/watch?v=7LRqPaBCRVs

Overdenking
Ergens aan het begin wil ik het volgende filmpje tonen:
https://www.youtube.com/watch?v=D-9hNPrz24o

Muziek: Come Holy Spirit (Eibert)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen
Slotmuziek: Geest van Hierboven (Eibert)
Zegen
Muziek na de dienst

