
  PINKSTERFEEST !
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op zondag, 
Eerste Pinksterdag, 20 mei 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. René Bosman
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
Kosters: Rudy ten Hove & Gerjan Prins

    Thema: ‘Alles wat adem heeft’

Zingen voor de dienst:
- Lied 672:1,2,3,4,6,7 (‘Kom laat ons deze dag’)
- Oefenlied: 657 (‘Zolang wij ademhalen’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 92:1,2,3
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men den HERE prijst,
 dat men Hem eer bewijst: 
 zijn naam is eerbied waardig.
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid,
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen.

3. Gij hebt mij door uw daden, / o HERE God, verheugd.
 Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
 Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
 Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Stil gebed /Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 623
 Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding.
 Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest.
 Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.
 Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

 Want ik wil komen met mijn geest
 En doorwaaien heel het huis.
 Ik wil het maken tot een tempel
 Waar ik woon.
 Laat mijn leven in je zijn,
 Ik maak je heilig, puur en rein.
 Laat het levend water stromen door je heen,

2. Gezegend zal Hij wezen 
 die ons bij name riep,
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen;
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument,
 maak wijd en zijd bekend 
 de grote naam des HEREN.



	 Laat	het	huis	bekleed	zijn	met	kleden	van	fijn	linnen.
 Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw.
 Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus.
 Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

 Want U wilt komen met Uw Geest
 en doorwaaien heel het huis.
 U wilt het maken tot een tempel
 Waar U woont.
 Laat Uw leven in ons zijn,
 maak ons heilig, puur en rein.
 Laat het levend water stromen door ons heen.

 Heer, wij roepen tot U:
 ‘Kom opnieuw met Uw vuur.’
 Wij verlangen naar echtheid;
 bewerk het diep in ons hart.

 Heer, wees welkom met Uw Geest
 En doorwaai nu heel het huis.
 Kom en maak het tot een tempel
 waar U woont.
 Laat Uw leven in ons zijn,
 maak ons heilig, puur en rein.
 Laat het levend water stromen door ons heen.

Geloofsbelijdenis van ‘Nicea-Constantinopel’

Zingen: Lied 360:1,2,6
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.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen kinderlied: HH 222
Refrein:
 Door de kracht, door de kracht
 van de heilige Geest,
 door de kracht, door de kracht
 van de God die geneest.
 Die er is, die zal zijn
 en die is geweest.
 Vieren wij feest met elkaar.

6. Doe ons de Vader en de Zoon
 aanschouwen in de hoge troon,
 o Geest, van beiden uitgegaan,
 wij bidden U gelovig aan.



1. Wij zingen Halleluja
 en prijzen de Heer.
 Wij zingen halleluja 
 en prijzen de Heer.
 Wij zingen halleluja
 en prijzen de Heer.
 Hij is het waard!
Refrein:

Schriftlezing: Johannes 20:19-22
19Op 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!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn 
handen en zijn zijde. De  leerlingen  waren blij omdat ze de  Heer  zagen.21Nog eens 
zei  Jezus: ‘Ik wens jullie  vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie 
uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de  heilige   Geest. 

Schriftlezing: Handelingen 2:1-4 (NBV)
1Toen de dag van het  Pinksterfeest  aanbrak (vervuld werd) waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel (ver)vulde. 3Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de  heilige  Geest  en begonnen op 
luide toon te spreken in  vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Schriftlezing: Psalm 104:29-30 (NBV)
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is 
met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Zingen: Lied 657
1. Zolang wij ademhalen
 schept Gij in ons de kracht
 om zingend te vertalen
 waartoe wij zijn gedacht:
 elkaar zijn wij gegeven
 tot kleur en samenklank.
 De lofzang om het leven
 geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken
 door psalmen in de nacht.
 De muren kunnen vallen:
 zing dan uit alle macht!
 God, laat het nooit ontbreken
 aan hemelhoog gezang,
 waarvan de wijs ons tekent
 dit lieve leven lang.

2. Als ik zing halleluja,
 dan prijs ik de Heer.
 Als ik zing halleluja,
 dan prijs ik de Heer.
 Als ik zing halleluja,
 dan prijs ik de Heer.
 Hij is het waard!
Refrein:

2. Al is mijn stem gebroken,
 mijn adem zonder kracht,
 het lied op andre lippen
 draagt mij dan door de nacht.
 Door ademnood bevangen
 of in verdriet verstild:
 het lied van Uw verlangen
 heeft mij aan t licht getild.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
 door vleugels van de hoop.
 Het stijgt de angst te boven
 om leven dat verloopt.
 Het zingt van vergezichten,
 het ademt van uw Geest.
 In ons gezang mag lichten
 het komend bruiloftsfeest.



Kinderen komen naar voren

Verkondiging 

Zingen: Lied 146c:1,4,7
1.Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen /Hem die zo grote dingen doet.
 Alles wat adem heeft roepe nu amen,/zinge nu blijde: God is goed!
 Love dan ieder die Hem vreest /Vader en Zoon en Heilge Geest!
 Halleluja! Halleluja!

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:
   1e collecte bestemd voor de Diakonie
   2e collecte voor Patsoraat en Eredienst

Zingen: Ps. 150
1. Looft God, looft Hem overal.
 Looft de Koning van ‘t heelal
 om zijn wonderbare macht,
 om de heerlijkheid en kracht
 van zijn naam en eeuwig wezen.
 Looft de daden, groot en goed,
 die Hij triomferend doet.
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst  is vanavond
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.G.H. Labooy
    2e Pinksterdag 
  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy

4. Hij is ‘t, die hemelen, zeeÃ«n en aarde,
 die al wat is tot aanzijn riep,
 d’enige God die zijn macht openbaarde,
 Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
 Hij, die het al heeft in zijn hand,
 houd ook ons zwak geloof in stand.
 Halleluja! Halleluja!

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
	 harp	en	fluit,	verheerlijkt	Hem!
 Cither, cimbel, tamboerijn,
 laat uw maat de maatslag zijn
 van Gods ongemeten wezen,
 opdat zinge al wat leeft,
 juiche al wat adem heeft
 tot Gods eer. Hij zij geprezen.


