
Zingen Slotlied: Opwekking 344 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refr:  Kom, Jezus kom,  

vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest,  

stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, 

laat uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer uw woord  

dat het licht overwint. 

 

2. Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. (Refr.) 

 

3. Staan wij oog in oog met U Heer, 

daalt uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. (Refr.) 
 

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:           

21-05-2018 09:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy                2e pinksterdag 

27-05-2018 9:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

27-05-2018 19:00 uur Voorganger ds. R. Van Putten, t’Harde     Jongerendienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op 1e pinksterdag, zondag 20 Mei 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Renè Bosman 

Organist: Henk van der Weerd 

            Kosters: Richard Plender en Rene Weever  

 

Thema: ‘De Heilige Geest daalde neer op iedereen  

die naar zijn toespraak luisterde’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 667: Wees stil voor het aangezicht van God  

Lied 886: Abba Vader  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 126: 1 en 2 

1. Toen God de Heer uit 's vijands macht 

Sions gevangnen wederbracht 

en ons verlost' uit nood en pijn, 

scheen het een blijde droom te zijn. 

Wij lachten, juichten, onze tongen 

verhieven 's Heeren naam en zongen. 

Toen hieven zelfs de heidnen aan: 

‘De Heer heeft hun wat groots gedaan’. 

 

2. Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan 

en grote dingen ons gedaan. 

Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 

wij juichen in het morgenlicht. 

Laat alle ballingen nu keren 

en juichen in het huis des Heeren. 

Wend thans ons lot, maak ons verblijd 

als steppen in de regentijd. 

 

Stil gebed en  Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Hemelhoog 229  

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 



Geloofsbelijdenis 

 

Beantwoorden door Zingende Gezegend 90: 3 en 4 (vast en zeker gaan...) 

3. Vast en zeker gaan 

wie zijn weg vertrouwen; 

op een rotssteen staan, 

voor de stormwind doof, 

recht in het geloof, 

wie op Christus bouwen. 

 

4. Wat u is geleerd 

heeft geen mens bedrogen; 

wat er wordt beweerd, 

houd het goede land 

aan de overkant, 

Kanaän voor ogen! 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Handelingen 10: 34-48 

Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid 

maakt tussen mensen, 35 maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan 

ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. 36 God heeft aan de Israëlieten 

bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. 

Deze Jezus is de Heer van alle mensen. 37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, 

hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, 38 Jezus uit Nazaret 

met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door 

het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. 39 

Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in 

Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen, 40 maar 

God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten 

verschijnen, 41 niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren 

aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij 

uit de dood was opgestaan. 42 Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en 

aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de 

levenden en de doden. 43 Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft 

door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’ 

 

44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar 

zijn toespraak luisterde. 45 De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen 

vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, 46 want ze 

hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: 47 ‘Wie kan nu 

nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben 

ontvangen?’ 48 En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna 

vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. 

 

 

Zingen Hemelhoog 228: 1, 2, 5 en 6 

1. Heer, ik hoor van rijke zegen,   2. Ga mij niet voorbij, o Vader, 

die Gij uitstort keer op keer;    zie hoe mij mijn zonde smart. 

laat ook van die milde regen    Trek mij met uw koorden nader, 

dropp’len vallen op mij neer.    stort uw liefd’ ook in mijn hart. 

Ook op mij, ook op mij,    Ook in mij, ook in mij, 

dropp’len vallen ook op mij.    stort uw liefde ook in mij. 

 

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,   6. Ga mij niet voorbij, o Herder! 

bloed van Jezus, rijk en vrij,    Maak mij gans van zonden vrij. 

Gods genade, sterk en machtig,   Vloeit de stroom van zegen verder, 

o, verheerlijk U in mij.    zegen and’ren, maar ook mij. 

Ook in mij, ook in mij,    Ja, ook mij, ja ook mij, 

o, verheerlijk U in mij.    zegen and’ren, maar ook mij. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Lied 675 

1. Geest van hierboven,     2. Wat kan ons schaden, 

leer ons geloven,      wat van U scheiden, 

hopen, liefhebben door uw kracht!    Liefde die ons hebt liefgehad? 

Hemelse Vrede,      Niets is ten kwade, 

deel U nu mede      wat wij ook lijden, 

aan een wereld die U verwacht!    Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Wij mogen zingen      Gij hebt de zege 

van grote dingen,      voor ons verkregen, 

als wij ontvangen      Gij zult op aarde 

al ons verlangen,      de macht aanvaarden 

met Christus opgestaan. Halleluja!    en onze koning zijn. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven      Gij, onze Here, 

zal Hij ons geven,      doet triomferen 

als wij herboren      die naar U heten 

Hem toebehoren,      en in U weten, 

die ons is voorgegaan. Halleluja!    dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 


