Protestantse gemeente De Bron Groningen
Zondag 5 juni 2022
Aanvang 10:00 uur
Pinksteren
kleur: rood
Voorganger: da. A. Akkerman
Orgel/ piano: Peter Rippen
Voor gasten is een liedboek aanwezig.

MUZIEK
WELKOM EN MEDEDELINGEN
MOMENT VAN STILTE

DE VOORBEREIDING
De gemeente gaat staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we:

Lied 695: 1 en 5

“Heer, raak mij aan met uw adem…”

BEMOEDIGING:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
DREMPELGEBED
Amen.
De gemeente gaat zitten
HET EERSTE LIED: 672 : 1, 2 en 6

“Kom laat ons deze dag…”
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GEBED OM ONTFERMING:
v.
Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de wereld........
............. zo bidden wij U en zingen:

v. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad.
Daar willen we Hem voor loven en danken
en doen dat met de woorden van:
GLORIALIED: L 687 “Wij leven van de wind…”
Kinderlied: L 683: 1, 2 en 4 “t Is feest vandaag…”

DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
DE GROET:
v. De eeuwige God zij met jullie allen
g. En ook met jou
GEBED VAN DE ZONDAG, afgesloten met L 681 “Veni creator spiritus…”
LEZING: Handelingen 2: 1-13
(uit de NBV) Stilte
SCHRIFTLIED: L 686: 1 en 2 “De Geest des Heren heeft…”
LEZING: I Kor. 2: 1-10
Stilte
ACCLAMATIE

(de gemeente gaat zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
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LIED: L 691: 1 en 2 “de Geest van God waait als een wind…”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
DANKGEBED EN VOORBEDEN Na iedere gebedsintentie zingen we:

IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR…
STIL, PERSOONLIJK GEBED
ONZE VADER
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
MEDEDELINGEN

en INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED: uit ZZZ 86 “Gezegend gaan we nu van hier…” ( in canon )
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ZENDING EN ZEGEN
ZINGEN:

MUZIEK

We gaan naar buiten waar de duif wordt losgelaten.
Eerste collecte: Kerk in Actie: Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie
Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en
belangrijk is het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten.
Gods Geest geeft ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop.
Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die
alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe
ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te
zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel
lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke
omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor
hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat
hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd.
Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere
kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte 27 maart 2022
of via:
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