Diepgraver van zondag 31 mei 2020
Bijbellezing: Handelingen 2:1-13
1. Pinkster-feest. Pascha: feest van bevrijding 
Pinksteren: feest van onderhoud (oogst) en
bescherming (wet) van het vrije leven!
2. God daalt neer. De drie verschijnselen herinneren aan
de gebeurtenis bij de Sinaï.
3. God kwam omlaag: bij, op, in mensen.
4. De Geest ook in jou. De wind: óveral. Vuur: op íedereen. De Geest in àlle gelovigen.
5. In deze crisis houden we moed:
Als een zachte wind raakt de Geest je troostend aan.
Als een stevige storm blaast Hij je kerk- en levenshuis schoon.
Als vuur loutert Hij ons tot pure mensen en vuurt ons aan.
De Geest creëert een gemeente van veel-talige (veel-kleurige) mensen.







1e lezing: Deuteronomium 16:1-17 (belangrijke joodse feesten)
2e lezing: Exodus 19:16-20:2 (vuur, storm en stem)
3e lezing: Johannes 16:6-16 (De Geest troost. Pleitbezorger=trooster)
4e lezing: Titus 2:11-14 (De Geest reinigt en maakt een ijverig volk)
5e lezing: 1 Korinte 12:4-11 (De Geest maakt veel-kleurig)

Dankzegging en voorbede
Dank u wel Heer voor uw boodschap van genade. Het raakt ons telkens weer en steeds
meer dat u zo met ons om wilt gaan. Diep van binnen groeit het verlangen om in alle
facetten van het leven met u te leven. Leer ons door uw Geest te leven vanuit de
bevrijding. Vanuit het geschenk dat we aanvaard zijn. Leer ons los te laten dat we zelf ons
leven moeten verdienen. Leer ons uw cadeau te aanvaarden. Graag willen we ons aan u
overgeven.
[1] Help ons u op de eerste plaats te zetten; u te vertrouwen boven alles.
[2] Help ons u helemaal in alles aan het woord te laten. Help ons u niet te in te perken,
maar u te eren in heel uw wezen.
[3] Help ons respectvol met uw naam en reputatie om te gaan. En ook uw naam met ere
te dragen in ons leven.
[4] Help ons te leven uit de rust die u geeft en gaat geven. Leer ons los te laten dat wij
door onze inspanningen de toekomst open zouden zetten.
Raak ons telkens zo met uw liefde, dat ons hart helemaal opengaat naar u.
[5] Help ons gezagsstructuren te eerbiedigen en als we gezag ontvangen hebben daar
goed mee om te gaan.
[6] Help ons het leven van onze naaste, zonder uitzondering, te bevorderen.
[7] Help ons trouw te zijn en de intimiteit veilig te bewaren.
[8] Help ons tevreden te zijn met wat u ons geeft.
[9] Help ons zuiver en betrouwbaar te spreken over onze naaste.
[10] Geef ons een hart dat steeds meer vervuld is met het geluk dat u bent.
Raak ons zo aan met uw liefde, dat we onze naaste vrijuit kunnen liefhebben.
Amen.

