
Inzameling van de gaven  1e collecte: Vakantie Bijbelweek 
 2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 
Zingen Slotlied: Opwekking 789 
1. U leert me lopen op het water,      Refr: En als de golven overslaan, 
de oceaan is weids en diep.    dan blijf ik hopen op uw Naam. 
U vraagt me alles los te laten,      Mijn ziel vindt rust,  
daar vind ik U en ik twijfel niet.     want in de storm bent U dichtbij. 

   Ik ben van U en U van mij. 
2. De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (Refr.) 
 
Bridge: Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 

(4x) in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 

 
 
 
 
De collecte bij de uitgang is voor aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 
 
De volgende erediensten zijn op:  
10-06 om 9:30 uur.   Voorganger ds. A.H. van Veluw Zangdienst 
16-06 om 9:30 uur. Voorganger ds. G.H. Labooy  Doopdienst 
16-06 om 16:30 uur. Voorganger ds. A.H. van Veluw Middagdienst 
16-06 om 19:00 uur. Voorganger ds. H.J. van Maanen 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
op Pinksterzondag 9 juni 2019 om 19:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Henk van de Raa 
Organist: Gerwin van der Plaats 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

PINKSTERFEEST! 
 

Thema: 'Alleen water geeft nog geen leven' 
 

Zingen voor de dienst 
- Opw. 788 ('Wees welkom, Geest van God') 
- Lied 683 ('t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest') 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 25: 2, 4 en 5 
2. Here, maak mij uwe wegen  4. God is goed, Hij is waarachtig 
door uw Woord en Geest bekend;  en gaat zijn getrouwen voor, 
leer mij, hoe die zijn gelegen   brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
en waarheen G' uw treden wendt;  zondaars in het rechte spoor. 
leid mij in uw rechte leer,    Hij zal leiden 't zacht gemoed 
laat mij trouw uw wet betrachten,   in het effen recht des Heren: 
want Gij zijt mijn heil o Heer,   wie Hem need'rig valt te voet, 
'k blijf U al den dag verwachten.   zal van Hem zijn wegen leren. 
 
5. Louter goedheid zijn Gods wegen  
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen  
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwen naam ter eer  
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer 
zwaar en menigmaal misdreven. 
 
Stil gebed en Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 686: 1, 2 en 3 
1. De Geest des Heren heeft  2. Wij zijn in Hem gedoopt 
een nieuw begin gemaakt,    hij zalft ons met zijn vuur. 
in al wat groeit en leeft    Hij is een bron van hoop 
zijn adem uitgezaaid.    in alle dorst en duur. 
De Geest van God bezielt    Wie weet vanwaar Hij komt 
wie koud zijn en versteend   wie wordt zijn licht gewaar? 
herbouwt wat is vernield    Hij opent ons de mond 
maak een wat is verdeeld.    en schenkt ons aan elkaar. 



3. De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
Geloofsbelijdenis: Wedergeboren (art. 24, NGB) 
 
Zingen Lied 672: 1 en 3 
1. Komt laat ons deze dag  3. In 't lichaam van de Heer 
met heilig vuur bezingen   tot leden uitverkoren, 
en met vernieuwde vreugd,  zijn wij door uwe kracht 
want God deed grote dingen.  als kindren nieuw geboren. 
Eens gaf de Heil'ge Geest   Deel dan uw gaven uit, 
aan velen heldenmoed.   wees met uw kracht nabij. 
Bidt dat Hij ons vandaag   Dat ieder op zijn plaats 
verlicht met Pinkstergloed.   een levend lidmaat zij. 
 

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

 
Schriftlezingen:  
 
Ezechiël 36:25-26 
25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein 
is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, 
ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de 
plaats geven. 
 
Johannes 3:1-8 
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 
2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar 
bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de 
wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan 
iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet 
voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet 
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De 
wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ 
 

Titus 3:5  
Maar hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit 
barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwende kracht van de heilige Geest, 

 
Zingen Lied van de maand: Lied 426 
1. God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
2. God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht.. 

 
Verkondiging 

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


