
Zingen Hemelhoog 233 
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,   2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
o Heiland die de wijnstok zijt!    niets kan ik zonder U, o Heer! 
Uw kracht moet in mij overvloeien,   In uw gemeenschap kiemt er leven 
of 'k ben een wis verderf gewijd.    en levensvolheid meer en meer! 
Doorstroom, beziel en zegen mij,    Uw Geest moet in mij uitgestort: 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!    de rank die U ontvalt, verdort. 
 
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,  4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!   dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Uw liefde moet alom mij leiden,    Het werk in need'righeid begonnen, 
uw leven moet mijn leven zijn,    wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
uw licht moet schijnen in mijn huis   Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.   en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Pastorale mededelingen / Gebeden 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst  
Zingen Slotlied Zingend Gezegend 184 
       2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt  

en uit het ongeloof ontwaakt,  
beleeft - God lof! - een ommekeer,  
de dag van de verrezen Heer. 

  
V. 3. Wie op het rijk van Christus hoopt  
ontvangt de Geest en wordt gedoopt – 
God heeft uw zonden weggedaan,  
een nieuwe mens is opgestaan! 

  
 
 
M. 8. De aarde is ons toevertrouwd,   9. Zo waait de wind, zo blaast de Geest,  
God strooit ons uit als zoutend zout,   zo laait het vuur van pinksterfeest,  
als licht dat in het duister straalt    wij zijn het lichaam, Hij het hoofd – 
en metterdaad zijn woord vertaalt.    uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 
  
Zegen (3x amen, gezongen) 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
De volgende Erediensten zijn op: 
04-06 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
05-06 om 09.30 uur 2e Pinksterdag - Voorganger ds. A.H. van Veluw 
11-06 om 09.30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 
11-06 om 14.30 uur Aangepaste dienst - Voorganger ds. A.H. van Veluw 
11-06 om 19.00 uur Zangdienst - Voorganger ds. H.J. van Maanen 

     LITURGIE voor Eerste Pinksterdag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 4 juni 2017 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Alinde Hofstede 
             Muzikale medewerking: diverse muzikanten 

Koster: Richard en René 
Thema: Totdat….. de Geest van de waarheid, de pleitbezorger, zal komen 

 
Zingen voor de dienst 
Opw. 497 Ik wil leven door Uw Geest 
Opw. voor kinderen 68 Diep, diep, diep als de zee  
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 119 : 5, 14 en 40  
5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, / opdat geen zonde daar kan binnendringen.  
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. / Leid mij in 't licht van uw verordeningen.  
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort / het hoge recht van uw verbond bezingen. 
 
14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, / dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. / Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.  
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, / immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
40.Uw woord is als een lamp, een helder licht,/en schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken  
dat in de duisternis mijn schreden richt. / Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,  
dat ik zal wand’len voor uw aangezicht, / dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Lied 680 
1. Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,   2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
daal neder waar Gij wordt verwacht.   is alle denken, alle doen 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht    zo leeg en woest, zo dood, als toen 
van onze geest, verward en trots.    Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,   4. Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U! 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,   Kom, wees aanwezig in het woord; 
geen leven, dan waar Gij het wekt    wek onze geest, opdat hij hoort, 
in een gemis dat naar U schreit.    wek ons tot leven, hier en nu. 
 
5. O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd: / Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, / ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 



Verootmoediging 
De Pinksterpreek van Petrus loopt naar een climax, Hand. 2 : 36 en 37: 
Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, 
door God tot Heer en Messias is aangesteld.’ Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen 
en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Leefregel Hand. 2 : 46 - 47a 
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar 
thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden 
God en stonden in de gunst bij het hele volk. 
 
Zingen Opw. 623  
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 
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 
 
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 mij 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 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 (2x) 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing N.T. Hand. 2 : 1 - 4 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 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 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. 
 
Kindermoment 
 
Zingen Hemelhoog 338 
 'k stel mijn vertrouwen / op de heer, mijn god. 
want in zijn hand / ligt heel mijn levenslot. 
hem heb ik lief, / zijn vrede woont in mij. 
'k zie naar hem op en 'k weet: / Hij is mij steeds nabij. (Kinderen mogen naar de nevendienst) 
 
Lezing Joh. 14 : 15 - 21 
15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De 
wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 
wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, 
ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar 
jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je begrijpen 
dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden 
kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en 
mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 
 
Zingen Opw. 595 
Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer, bij u wil zijn elk moment. 
 
Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik herkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig u bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af. Refrein (2x) 
 
En nooit besef, ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. (2x) 
 
 
Verkondiging 
 


