
 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op maandag tweede Pinksterdag 
24 mei 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Kees Posthumus 
Orgel/piano: Gerwin van der Plaats 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 
 
  Pinksteren                Thema: ‘Hij blies op hen’ 

 
Zingen voor de dienst: Nieuw Liedboek 360:1,2,4 en 6   Kom Schepper, Geest  
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,      
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;                       
vervul het hart dat U verbeidt,                             
met hemelse barmhartigheid.                              
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
4. Verlicht ons duistere verstand,                        
geef dat ons hart van liefde brandt,                     
en dat ons zwakke lichaam leeft                          
vanuit de kracht die Gij het geeft.                        
 
6. Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon,               
o Geest, van beiden uitgegaan 
Wij bidden U gelovig aan. 
 
Opwekking 334:1 en 3  Heer, Uw licht en uw liefde schijnen  
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. 
 
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. (Refrein) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 119 : 3 en 53 (OB) 
3.Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 
 
53.Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw gena bestendig zal bewaren. 
 



Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Op Toonhoogte 135   Er komen stromen van zegen  

1. Er komen stromen van zegen,             
dat heeft Gods woord ons beloofd;          
stromen verkwikkend als regen,               
vloeien tot elk die gelooft.                         
 
Refrein: Stromen van zegen                    
komen als plasregens neer.                     
Nu vallen drupp’len reeds neder,             
zend ons die stromen, o Heer.                 
 
2. Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. (Refrein) 
 
3. Er komen stromen van zegen, 
zend ons die heilstroom nu neer. 
Geef ons die grote verkwikking, 
geef z’ ons voortdurend, o Heer! (Refrein) 
 
 
Zingen: Hemelhoog 228: 1,2 en 3  Heer ik hoor van rijke zegen  
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.                      
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
Uit het ´Orgelbüchlein‘ (Johann Sebastian Bach): 'In Dir ist freude' 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 675: Geest van Hierboven 
1.Geest van hierboven, leer ons geloven,    
hopen, liefhebben door uw kracht!                
Hemelse Vrede, deel U nu mede                  
aan een wereld die U verwacht!                    
Wij mogen zingen van grote dingen,             
als wij ontvangen al ons verlangen,              
met Christus opgestaan. Halleluja!               
eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,              
als wij herboren Hem toebehoren,                  
die ons is voorgegaan. Halleluja!                  
 
2.Wat kan ons schaden, wat van U scheiden 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 



Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 

   Zingen: Nieuw Liedboek 405: 1,3 en 4    Heilig, heilig, heilig  
1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
3.Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde- en majesteit. 

 
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Schriftlezing: Johannes 20:19-22 
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden 
de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden 
staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens 
jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden 
blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 706:1,2 en 3  Dans mee met Vader, Zoon en Geest 
1.Dans mee met Vader, Zoon en Geest,       
kom binnen in hun kring,                                
dat wervelende samenspel                            
van ver voor ons begin.                                  
De wereld van vandaag is ons                       
vanouds al toegedacht                                   
als dansvloer waar de liefde leidt                   
en waar de hoop ons wacht.                          
 
2.Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Bethlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond                      
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 
 
3. Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft  
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend  
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last  
ons afgenomen is. 
 
Verkondiging  
 
Improvisatie over ‘Ja, de Trooster is gekomen’ 
 
Zingen: Weerklank 198: Ja, de Trooster is gekomen (melodie: Alle roem is uitgesloten) 
1.Ja de trooster is gekomen! 
Jezus ging van d’aarde heen; 
Hij werd van ons opgenomen, 
maar Hij liet ons niet alleen. 
De beloofde werd gezonden, 
en de kracht uit God kwam neer. 



Laat ons juichend keer op keer  
zijn verschijning gaan verkonden. 
Heden is het Pinksterfeest; 
loof en dank de Heil’ge Geest! 
 
2.Loof Hem die met vuur gekomen, 
die met storm verkondigd is; 
die met licht zal overstromen  
’s werelds dichtste duisternis! 
Wonderkracht, geloof en talen,  
wijsheid schonk Hij op gebed,- 
vuur heeft zich op hen gezet,-  
om de volken te verhalen: 
Jezus Christus is de Heer. 
Buig u voor die Heiland neer! 
 
3.Loof de Geest, Hij zal niet wijken  
van de kerk met bloed gekocht; 
zijn nabijheid zal steeds blijken, 
hoe de vijand woeden mocht. 
Vrees niet, o gezochte schapen, 
vrees niet, weergevonden ziel, 
als de nacht u overviel! 
Zou de Geest van God ooit slapen? 
Ook wanneer geen oog Hem ziet, 
Hij verlaat zijn kudde niet! 
 
4.Geest van kennis, Geest van waarheid, 
van genade en gebed, 
leer ons leven in uw klaarheid, 
U hebt ons in ’t licht gezet! 
Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden,  
zeggen: ‘Jezus is de Heer’,  
geven in U alles eer; 
blijf toch immer in ons midden 
en vervul ons leven meer, 
met uw kracht en met uw eer. 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 793 Bron van liefde, licht en leven  
1.Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt, 
door Uw hand elkaar gegeven, 
door Uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op Uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet, 
dat wij samen lachend lopen, 
in Uw grote bruiloftsstoet. 
 
2.Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind. 
Al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten, 
Gij, Gij laat ons niet alleen. 
 
3.Bron van liefde, licht en leven, 
laat Uw vreugde in ons zijn, 
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen,  
zó dat zelfs de dood niet scheidt, 
niets kan liefde overwinnen, 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 



 
Zingen: Evangelische Liedbundel 79:1 en 3  Vrede zij U  
1.Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 
 
3.Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 
 
Orgelspel 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
 
30-05 09:30 uur  ds. A.H. van Veluw doopdienst 
            19:00 uur  ds. A.H. van Veluw jongerendienst 


