OECUMENISCHE DIENST
5 juni 2022, 10.00 uur
Oude Blasius Delden.

Pinksteren
Voorgangers: ds. Dick Juijn en leden van de Raad van Kerken
M.m.v. leden van de zanggroep en de trompettisten Douwe de Vries en
Jan Bouke Zijlstra
Liturgische kleur: rood
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Introïtuslied 694 door de zanggroep
1. Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren.
2. Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.
3. Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.
Woord van welkom

- INTREDE Lied 360: vers 1, 2, 3 en 4
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 liefdevuur 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.
4. Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
Bemoediging, drempelgebed en Groet
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Lied 360: vers 5 en 6
5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
Gebed om ontferming
Glorialied 289
De zanggroep zingt de verzen en we zingen allen het refrein.
1. Heer het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein:
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
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- DE SCHRIFTEN Verhaal voor grote en kleine oren: Sprotza
Kinderlied 8b
1. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
De aanwezige kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Gedicht: Ongestoorde ontwikkeling (Rilke)
Men moet de dingen
de eigen stille
ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt.
Die door niets gedwongen of versneld
kan worden.
Alles in het leven is groeien en vormt zich,
rijpt zoals de boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst
dat er straks geen zomer zal komen.
Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos, stil en weids.
Men moet geduld hebben
met onopgeloste zaken in het hart
en proberen de vragen zelf te koesteren
als gesloten kamers en als boeken
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
leef je misschien langzaam maar zeker,
zonder het te merken,
op een goede dag
het antwoord in.
Lied 701 door de zanggroep
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
Onder haar de chaos van de eerste dag;
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
Wachten op het woord totdat zij baren mag.
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2. Zij zweeft als een vogel, zweeft boven de bergen
Zoekend naar een plaats onder de hemelboog
Zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
Dat zich daar ontvouwt verborgen voor ons oog.
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga
Maakt de tongen los, taal en getuigenis
Bekeert, inspireert al wie naar haar luistert
Niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen
Gift van de verlosser aan zijn aardse bruid
De sleutel is zij, toegang tot de schriften
Vogel uit de hemel, witte vredesduif.
Bijbellezing: Handelingen 2, 1 - 13
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?’
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Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, ver		
		hief 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 de 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.
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Lied 687
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.
3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
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- UITLEG EN VERKONDIGING Lied 681
We zingen dit lied 3x. De 1e keer zingt de zanggroep het lied, de 2e en 3e
keer zingen we allen.
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus.
(Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)

- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
		
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
		
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
		
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
		
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
		
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
		
In eeuwigheid. Amen
De kinderen zijn teruggekomen van de kindernevendienst en zullen
symbolisch het vuur van Pinksteren gaan doorgeven.
Ondertussen zingt de zanggroep lied 57 uit Kinderopwekking
(tekst en muziek: Jan Visser)
1. Een vlammetje hier, en vlammetje daar.
Een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al, vandaag is het feest:
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.
2. Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur, dan is het een feest:
Wij danken de Heer voor de Heilige Geest!
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Slotlied 675
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!

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen

Bedankt voor uw en jouw komst.
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Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-02
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
U kunt ook doneren door het scannen
van deze code met uw camera en op de
link te klikken.
Diensten in de komende periode
Vrijdag 10 juni 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 17 juni 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. Yvonne Hiemstra uit Ee
Vrijdag 24 juni 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. P. ten Kleij uit Nijverdal
Vrijdag 1 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 8 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. Johan Meijer uit Borne
Vrijdag 15 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. Dick Juijn
Vrijdag 22 juli 12.15 – 12.30 uur Coventrygebed voor de vrede
Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 21.00 uur voor het opsteken van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.
Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van de
Oude Blasius het Coventrygebed worden gebeden. Dit gebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen,
die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius
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van 12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld, gevolgd door een moment
van stilte en bidden. We bidden zittend in een kring.
Uitnodiging voor PKN leden in de Wieken/Elisabeth en voormalige
gebruikers van de kerktelefoon.
De kerkenraad heeft besloten op zondag 12 juni tijdens een gewone kerkdienst bovenstaande leden speciaal uit te nodigen om de dienst in de kerk
bij te wonen.
Uiteraard wordt in overleg met u en/of uw familie bepaald of u aanwezig
kunt en wilt zijn.
Als u niet door uw familie kunt worden gebracht zorgen vrijwilligers voor
vervoer. Deze vrijwilligers nemen vooraf contact met u op.
Onze eigen predikant gaat in deze dienst voor en er zal een speciaal tintje
aan deze dienst gegeven worden.
Als u graag naar de kerk wilt komen of als u meer wilt weten, dan kunt u
overleggen via onderstaand telefoonnummer.
Namens de kerkenraad
Arie Mulder voorzitter
Tel: 0657324810

Bid voor Oekraïne
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