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Hervormde Gemeente ‘De Rank’

In samenwerking met ‘Prijs met Johannes de Heer’ (video-montage)
Deze dienst wordt D.V. zaterdag 30 mei om 10:00 uur LIVE
uitgezonden via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057
Mochten wij opnieuw problemen ervaren met de zendapparatuur,
dan komt de opgenomen dienst zaterdagmiddag alsnog online op
onze kerkomroep-pagina.
De video-montage van deze dienst staat D.V. zondag 31 mei om
10:00 uur online op onze website: www.derankarnhem.nl
Ga daar naar: DIVERSE BIJDRAGEN / Kerkdiensten op video
Daarnaast wordt de video-montage aangeboden aan de achterban
van ‘Prijs met Johannes de Heer’.
Op hun eigen YouTube-kanaal worden onze
samenwerkingsdiensten (dat is iedere keer als er een videomontage uitkomt) door meerdere mensen bekeken, variërend van
50 tot 155 mensen per dienst.
Dit doet ons dankbaar realiseren dat wij, als christenen, tezamen
één Gemeente vormen: het Lichaam van Christus op aarde!
Wij wensen iedereen, van binnen en buiten ‘De Rank’,
een gezegende dienst (en een gezegend Pinksterfeest) toe!

Inleidend orgelspel

U hoort onder andere:

-Daal als in tijden van ouds op ons neer, Heilige Geest (JdH-28)
-Geest van God maak in dit uur (JdH-300)
-Heilige Geest van God (OPW-343)
Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Heer! Ik hoor van rijke zegen (JdH-132 vers 1,2-3)
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!
Stil gebed
Bemoediging & Groet

Zingen: Psalm 67 vers 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.
Gezongen Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels,
en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijne eniggeboren Zoon, onze Here,
Die ontvangen is, van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter
helle; ten derde dage 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 ene
heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden; wederopstanding des vleses,
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.
Gebed

Schriftlezing: Genesis 11 vers 1 t/m 9
1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden.
2. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een
vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.
3. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken
maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot
steen en het asfalt diende hun tot leem.
4. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een
toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een
naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!
5. Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die
de mensenkinderen aan het bouwen waren,
6. en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één
taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat
zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
7. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren,
zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.
8. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en
zij hielden op met het bouwen van de stad.
9. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de
HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de
HEERE hen over heel de aarde.
Zingen: Psalm 87 vers 1 en 2
1. Op Sions berg sticht God Zijn heil’ge stede.
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij Uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen U behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 t/m 13
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
zijden 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, Kappadocië, 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.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en
de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.
Zingen: Gezang 237 vers 1,2-3

(wijze: Gez. 239 LvdK1973)

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdesvuur dat ons doordringt.
3. Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
Verkondiging: STAD VAN DE MENS of STAD VAN GOD?
naar aanleiding van:
-Genesis 11 vers 4 en 7
-Handelingen 2 vers 4 en 11b
Meditatief orgelspel / inleiding op het volgende lied
Zingen: Gezang 249 vers 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.
Dankgebed & Voorbeden
Inzameling van de gaven
orgelspel: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven,…’

Zingen: Weerklank nr. 242 vers 1,2-3 (= Johannes de Heer nr. 98)

1. 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.
2. 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 erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. 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.
’t Is Uw Geest Die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Zegen
Zingend antwoord:
Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen!
Jezus Christus, onze Heer: amen God, Uw Naam ter eer! (JdH-527)
Uitleidend orgelspel:
’t Is naar deze vrede, dat ons harte smacht;
deel haar ons ook mede, door Uw Geesteskracht,
Heiland, wij geloven, dat Gij geven zult,
volle vreê van boven, die ons hart vervult.

(JdH-87)

