Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

Geloven is persoonlijk; maar niet privé

Thema: Geloven is persoonlijk; maar niet privé (Pnr.1267 )
Johannes 20:21-22
Uitgesproken 11 mei 2008
in het Open Hof te Kampen
U luistert naar: een opname op 11 mei 1e Pinksterdag in het Open Hof te Kampen.
Ouderling van dienst Nanda Tegelaar
Muzikale begeleiding Martin de Jong, Gea Stam, Willemien van Ittersum,
en Dorien Wesselink
Orde van de dienst:
Gea en Dorien zingen Shine jour light
Zingen

Waterstromen wil ik gieten

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Johannes 20: 21,22
21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies
hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest..
Zingen

Lied 77: 1, 2 en 4
1. De Trooster komt,
die Christus zenden zal,
en die nooit van ons wijkt.
De Trooster komt,
de ure is er al,
dat Hij het vuur ontsteekt:
de Vader zendt Hem uit den hoge,
Hij toont zijn hulp en mededogen.
De Trooster komt!
2. De Raadsman komt,
die u terzijde staat:
Hij wijst de rechte weg.
De Raadsman komt,
gij deelt in zijn beraad
van waarheid en van recht.
Door Vader en door Zoon gezonden,
zal Hij het komende verkonden.

Schuldbelijdenis
Gea en Dorien zingen Spirit of the living God
Genadeverkondiging
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Lied 242: 1 en 7
1. Komt 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.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
7. Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Gebed om de opening van het Woord
Duo zingt ‘Veni sancte Spiritus’
Schriftlezing

Ezechiel 11: 14-25
14 Daarna richtte de H E E R zich weer tot mij: 15 ‘Mensenkind, het
zijn je eigen broeders en zusters, je verwanten en alle andere
Israëlieten in ballingschap, tegen wie de inwoners van Jeruzalem
zeggen: “Blijf waar je bent, ver verwijderd van de H E E R , want aan
ons is het land in eigendom gegeven!” 16 Maar geef daarop dit
antwoord: “Dit zegt God, de H E E R : Al heb ik hen weggevoerd naar
verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid en al kunnen
ze mij in die landen niet in een tempel vereren, 17 toch zeg ik hun
dit: Ik zal jullie weghalen bij die volken, ik zal jullie terugbrengen
uit de landen waarover jullie verspreid zijn en ik zal jullie je land
teruggeven! 18 Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle
afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. 19 Dan zal ik hen
eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun
versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart
voor in de plaats geven. 20 Dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen
en mijn regels in acht nemen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun
God zijn. 21 Maar wie met heel zijn hart aan deze gruwelijkheden
vasthoudt, zal ik laten boeten voor zijn wangedrag – zo spreekt
God, de H E E R .”’
22 De cherubs spreidden hun vleugels uit, de wielen stonden naast
hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich
boven hen. 23 De verschijning van de H EER steeg op vanuit de
stad, en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant. 24 In het
visioen dat God mij had gegeven, tilde de geest mij weer op en
werd ik naar de ballingen in het land van de Chaldeeën gebracht.
Daar verliet het visioen mij, 25 en ik vertelde de ballingen alles wat
de H E E R mij had laten zien.

Zingen

Psalm 38: 2
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2. Dan vindt gij weer uw eigen grond,
als toen Ik u in oude tijden
voor 't eerst aan uw bestemming wijdde.
Dan sluit Ik een vernieuwd verbond
met al wat leeft, dan geef Ik vrede.
Geen dier doet kwaad, geen schepsel wondt
en alle krijgsgedruis verstomt
rondom mijn volk en heilge stede.
Schriftlezing

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?’ 13 Maar
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Zingen

Psalm 38: 3
3. Ik zal u werven tot mijn bruid,
zo zegt de Heer, Ik zal u winnen.
Een lichte bruidstijd zal beginnen
in liefde en gerechtigheid.
Ik zal u waarlijk trouw beminnen.
Geheel mijn hart gaat naar u uit.
Ik leer u wat mijn naam beduidt.
Zo zult gij eindelijk Mij kennen.

Schriftlezing

Johannes 20: 19-23
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze
bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en
zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn
handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer
zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader
mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden
blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als
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jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Zingen

Vrede zij u
Vrede zij U, vrede zij U,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt U vrij
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd

Preek
Zingen

Lied 244: 1 en 4
1. Christus stoot de hemel open,
een vuur komt door de wereld lopen,
een nieuw getij breekt haastig aan.
Hoor, de Geest vaart door het heden,
vanwaar? waarheen? met sterke schreden,
geen tegenstand kan Hem weerstaan.
Geeft op uw trots verzet,
verliest u aan zijn wet.
Gij zijt veilig
in zijn domein,
nooit meer alleen,
want nimmer zult gij wezen zijn.
4. Eenmaal zal Hem alles prijzen,
de Geest zal allen onderwijzen:
wie wederstond, wordt overmocht.
Geest van liefde, wijsheid, krachten,
de wereld blijft uw leiding wachten,
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.
Jeruzalem, treed uit,
verheug u als een bruid,
zie uw Koning!
Uw schreden richt
de Gids ten licht:
Hij opent eeuwig vergezicht.

Dankgebed en voorbeden
Gea en Dorien zingen Jezus, allerhoogste Naam
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 477
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
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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 woning zijn. Halleluja!
Zegen
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