
8. De geestesstorm zal door de wereld varen. 

God zal zijn volle glorie openbaren. 

In bloed en duister zal het licht vergaan 

van zon en maan. 

 

9. En allen die naar 's Heren wegen vragen, 

die van zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 

van Woord en Geest. 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden  

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Vakantie Bijbelweek 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Hemelhoog 715: 1, 2, 4 en 5 
1. De grote dag breekt weldra aan,   2. Van liefde zij uw hart vervuld,  

het einde van de tijd.     een vuur, nooit uitgewoed.  

Weest nuchter hier in uw bestaan   Een liefde die verdraagt en duldt,  

en houdt in de gebeden aan    de zonden toedekt en de schuld  

in hoge waakzaamheid.     elkaar vergeven doet. 

 

4. Laat als u spreekt uw woord steeds zijn  5. In alles zij God eer gebracht,  

een echo van Gods stem     aan Hem de lof gewijd.  

en laten diensten groot en klein    Hij schenkt in Christus u de kracht,  

een weerschijn van Gods daden zijn,   Hem zij de heerlijkheid,  

verricht in kracht van Hem.    de macht tot in al' eeuwigheid. 

 

Zegen 

 

Als antwoord op de zegen zingen we elkaar toe: Lied van de maand 426 
God zal je hoeden, Christus je voeden,          (NL – Eng – NL) 

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,  

vriend in het duister en gids naar het licht.  

 

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. 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor  

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:  

09-06-2019 19:00 uur ds. A.H. van Veluw             

10-06-2019 9:30 uur ds. A.H. van Veluw 2e pinksterdag Zangdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op 1e pinksterzondag 9 juni 2019 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy  

 Ouderling van dienst: Henk van de Raa 

Organist: Henk van der Weerd 

            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

Thema: Pinksteren! 

We zingen voor de dienst 

Lied 675: Geest van hierboven    

Hemelhoog 728: Jezus leeft in eeuwigheid 

 

Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 84: 3 en 4 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,  4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

die naar uw tempel zich begeeft,   Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen.  tot zij Jeruzalem betreden, 

Zij trekken op van overal    waar alle pelgrims binnengaan 

en, gaat het door het dorre dal,   om voor Gods aangezicht te staan. 

dan valt op hen een milde regen.   Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Ja, in het hart van de woestijn   Verhoor mij, God van Israël, 

ontspringt een heldere fontein.   die alles leidt naar uw bestel. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Opwekking 334 

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. 

 

Refrein: 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.   3. Staan wij oog in oog met U Heer, 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.   daalt uw stralende licht op ons neer, 

Door het bloed mag ik U toebehoren.   zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  U volmaakt wie volkomen zich geven. 

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

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoediging 



Wetslezing: Galaten 22: 19-24 
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid 

en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en 

woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog 

meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie 

zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van 

God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 

geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn 

eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 

 

Zingen: Hemelhoog 321: 1 en 3 

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

 

3. Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Lucas 11: 11-13 

11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van 

een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als 

jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te 

meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom 

vragen.’ 

 

Zingen: Hemelhoog 229 (3x) 

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. 

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4 en 14-24 

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. 

 

14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn 

stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar 

mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u 

denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is 

aangekondigd door de profeet Joël: 

 

17 “Aan het einde der tijden, zegt God, 

zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 

jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 

18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 

zodat ze zullen profeteren. 

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven 

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 

20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed 

voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 

21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 

 

22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u 

gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die 

God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die 

overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen 

laten kruisigen en doden. 24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van 

de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. 

 

Zingen Hemelhoog 222 

Refr:  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. 

 

1. Wij zingen: Halleluja! )  2. Als ik zing; Halleluja!  ) 

En prijzen de Heer.      3x)      dan prijs ik de Heer.     3x) 

Hij is het waard!  (refr.)   Hij is het waard! 

     

Gesprekje met de kinderen; de kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 678: 4, 5, 8 en 9 (gebaseerd op Joël) 

4. Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

op vlees en bloed. 

 

5. Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. 

De oude mannen dromen onomwonden. 

De jongelingen zien een vergezicht, van vrede en licht. 


