
PINKSTERFEEST
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op tweede Pinksterdag, 
maandag 5 juni 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Janny Mateboer
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

      Thema: Vader Geest Zoon

Zingen voor de dienst:
- Lied 672:1,2,3,4,7 (Kom laat ons deze dag)
- Opw. 754 (Heilige Geest van God, adem in ons midden) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Opw. 167
1. Samen in de naam van Jezus
	 heffen	wij	een	loflied	aan,
 want de Geest spreekt alle talen
 en doet ons elkaar verstaan.
 Samen bidden, samen zoeken
 naar het plan van onze Heer.
 Samen zingen en getuigen,
 samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
 dat God niet veranderd is.
 En zijn liefde als een lichtstraal
 doordringt in de duisternis.
 ‘t Werk van God is niet te keren
 omdat Hij er over waakt,
 en de Geest doorbreekt de grenzen
 die door mensen zijn gemaakt.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 670:1,2,3,6,7
1. Kom Schepper God, o Hei-lige Geest,
 daal in de mensenharten neer,
 zij zijn uw schepselen geweest,
 herschep hen in genade, Heer.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
 en maak tot liefde-ons hart bereid,
 geleid met milde vaste hand/ons zwakke vlees in zekerheid.

3. Prijs de Heer, de weg is open
 naar de Vader, naar elkaar.
 Jezus Christus, Triomfator,
 mijn Verlosser, Middelaar.
 Vader, met gevouwen handen
 breng ik U mijn dank en eer.
    ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
 Jezus Christus is de Heer!

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
 o goddelijk geschenk, ons voort,
 o balsem die ons werd bereid,
 o bron van vuur, o levend woord.



6. Maak ons geloof zo vol en schoon
 dat het de Vader leert verstaan
 en Jezus Christus, ‘s Vaders Zoon,
 o Geest van beiden uitgegaan.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 25:2
2. Here, maak mij uwe wegen
 door uw Woord en Geest bekend;
 leer mij, hoe die zijn gelegen
 en waarheen G’ uw treden wendt;
 leid mij in uw rechte leer,
 laat mij trouw uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil o Heer,
 ‘k blijf U al den dag verwachten

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: Lees je Bijbel, hijs je zeilen
1. Lees je Bijbel, bid elke dag 
 bid elke dag, bid elke dag.
 Lees je Bijbel, bid elke dag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag.
 Lees je Bijbel, bid elke dag,
 dat je groeien mag.

Schriftlezingen:
Genesis 1:1-3a (NBV)
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en 
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 
water. 3 God zei:...

Genesis 1:1-3a (BGT)
1 In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2 De aarde was leeg en 
verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind 
over het water. 3 Toen zei God:...

 Jesaja 45:18
18 Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! –, die de aarde 
gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep 
hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is 
geen ander.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer
 die uit de dood is opgestaan,
 de Trooster ook zij lof en eer
 en heerlijkheid van nu voortaan

2. Hijs je zeilen, bid elke dag
 bid elke dag, bid elke dag.
 Hijs je zeilen, bid elke dag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag.
 Hijs je zeilen, bid elke dag,
 dat je groeien mag.



Deuteronomium 32:8-12a

8 Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun 
deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van 
Israël, 9 want voor de HEER gold dat volk als het zijne, Jakob  was het deel dat 
hij zichzelf toemat. 10 Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland 
vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met  liefde, koesterde het als zijn 
oogappel. 11 Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven 
blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12 zo heeft 
de HEER zijn volk geleid,

Lukas 1:26-28 + 31 + 34-35a

26 In de zesde maand zond God de  engel   Gabriël  naar de stad Nazaret in 
Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die  Jozef  
heette, een afstammeling van  David. Het meisje heette  Maria. 28 Gabriël  ging 
haar huis binnen en zei: ‘Gegroet  Maria, je bent begenadigd, de  Heer  is met je.’
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem  Jezus  
noemen. 34 Maria  vroeg aan de  engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers 
nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De  engel  antwoordde: ‘De  
heilige  Geest  zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 
schaduw bedekken.

Handelingen 2:1-4
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.

Zingen: Gez. 467:1,3
1. O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
 wiens arm betoomt der baren kracht,
 die wijst de grond’looz’ oceaan
 de hem gestelde perken aan,
 o wil verhoren onze bee
 voor hen die zijn in nood op zee!

Verkondiging
 
Zingen: Hemelhoog 228:1,3,5,6
1.  Heer, ik hoor van rijke zegen,
 die Gij uitstort keer op keer;
 laat ook van die milde regen
 dropp’len vallen op mij neer.
 Ook op mij, ook op mij,
 dropp’len vallen ook op mij.

3. O Geest, die op de grote vloed
 gelijk een vogel hebt gebroed,
    breng Gij ‘t geweld der zee tot staan
 en laat de mens met vrede gaan.
 O wil verhoren onze bee
 voor hen, die zijn in nood op zee!

3.  Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
 Gij geeft blinden d’ ogen weer!
 Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
 werk in mij met kracht, o Heer!
 Ook in mij, ook in mij,
 werk ook door uw kracht in mij!



5.  Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
 bloed van Jezus, rijk en vrij,
 Gods genade, sterk en machtig,
 o, verheerlijk U in mij.
 Ook in mij, ook in mij,
 o, verheerlijk U in mij.

Dankgebed

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

Zingen: Lied 687
1. Wij leven van de wind
 die aanrukt uit den hoge
 en heel het huis vervult
 waar knieën zijn gebogen,
 die doordringt in het hart,
 in de verborgen hof,
 en uitbreekt in een lied
 en opstijgt God ten lof.

3. Wij teren op het woord,
 het brood van God gegeven,
 dat mededeelzaam is
 en kracht geeft en nieuw leven.
 Dus zegt en zingt het voort,
 geeft uit met gulle hand
 dit manna voor elk hart,
 dit voedsel voor elk land.

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 Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 11 juni
   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw
 Aanvang: 14.30 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw (aangepastedienst)
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. Van Maanen (zangdienst)

2. Wij delen in het vuur
 dat neerstrijkt op de hoofden,
 de vonk die overspringt
 op allen die geloven.
 Vuurvogel van de vloed,
 duif boven de Jordaan,
 versterk in ons de gloed,
 wakker het feestvuur aan.

6  Ga mij niet voorbij, o Herder!
 Maak mij gans van zonden vrij.
 Vloeit de stroom van zegen verder,
 zegen and’ren, maar ook mij.
 Ja, ook mij, ja ook mij,
 zegen and’ren, maar ook mij. 


