
 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op 1e Pinksterdag zondag 23 mei 2021   

 Aanvang 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Ada Vahl  

Kosters: Gert Kragt en Gerjan Prins 

Muzikale medewerking van GO(U)D  

 

    Thema: ‘de Heilige Geest pleit voor ons’ 
 

Zingen voor de dienst:  

- Opwekking 454  ‘Zegen, aanbidding’ 

- Lied 939   ‘Op U alleen’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Opwekking 124  ‘Ik bouw op U’ 

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam (2x) 

 

2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend 

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. (2x) 

 

3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. (2x) 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet   

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Op Toonhoogte 394  ‘In de hemel is de Heer’ 

1. In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal.  

Hij is de heilige van God en Hij heerst over 't heelal. 

Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem! 

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.  

 

Refrein:  

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.  

En aan U is de eer, en de lof, want U regeert!      (2x)  

 

2. Miljoenen in gereedheid staan de engelen om zijn troon, 

verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon.  

Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem! 

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw. 



 

Refrein: En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.  

 En aan U is de eer, en de lof, want U regeert!      (2x)  

 

U regeert in onze harten, U regeert over ’t heelal, 

U regeert in heel ons leven,  

U regeert overal! 

 

Wetslezing 

 

Verootmoediging 

 

Zingen Opwekking 623  ‘Laat het huis gevuld zijn’ 

1. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.  

Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest.  

Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.  

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.  

 

Refrein:  

Want Ik wil komen met mijn Geest, en doorwaaien heel het huis.  

Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon.  

Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, puur en rein.  

Laat het levend water stromen door je heen.  

 

2. Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen, 

laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 

Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus. 

Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 

 

Refrein:  

Want U wilt komen met Uw Geest en doorwaaien heel het huis. 

U wilt het maken tot een tempel waar U woont. 

Laat Uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. 

Laat het levend water stromen door ons heen.  

 

Heer wij roepen tot U: kom opnieuw met uw vuur.  

Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart.  

 

Refrein:  

Heer wees welkom met uw Geest, en doorwaai nu heel het huis.  

Kom het maken tot een tempel waar U woont. 

Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein.  

Laat het levend water stromen door ons heen. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de 

hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 
3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 

van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 

spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

 



Romeinen 8: 18-28 
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons 

in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet reikhalzend uit naar het moment dat 

Gods kinderen worden geopenbaard. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen 

wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook 

de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de 

vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog 

altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest 

hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van 

God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al 

zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 

zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 
26De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God 

moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons doorgrondt, 

weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem 

toebehoren. 28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen 

zijn, alles bijdraagt aan het goede. 

 

Zingen Opwekking 281  ‘Als een hert’ 

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild, aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

 

 

Verkondiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen Opwekking 389  ‘Create in me’  

Create in me a clean heart, oh God, 

and renew a right spirit within me. 

Create in me a clean heart, oh God, 

and renew a right spirit within me. 

 

Cast me not away from Thy presence, oh Lord, 

and take not Thy holy spirit from me. 

Restore unto me the joy of Thy salvation, 

and renew a right spirit within me.  

 
Opwekking 462 ‘Aan uw voeten Heer’ 

Refrein:  

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,  

daarom kniel ik neer bij U.  

Om bij U te zijn, is de grootste eer, 

daarom buig ik mij voor U.  

 

 



1. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn,  

en om naar U te luist’ren.  

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  

kom ik nu tot U, o Heer. (refr.) 

 

2. Mijn hart verlang ernaar om samen te zijn,  

hier in een plaats van aanbidding.  

In Geest en waarheid samen één te zijn,  

in aanbidding voor U. (refr.) 

 

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt,  

ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt,  

en ik kom tot rust bij U. 

 

Gebeden                             

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Opwekking 553 ‘Laat het feest zijn in de huizen’ 

1. Laat het feest zijn in de huizen, 

mensen dansen op de straat. 

Als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 

 

Refrein:  

In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. 

In de hemel en op aarde, als Uw glorie komen zal. 

 

2. Laat Uw licht zien in het duister 

als wij buigen voor het kruis. 

Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. (refr.) 

 

Halleluja, Halleluja (8x) 
 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

23-05  19:00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen en Marleen Kragt 

24-05        9:30 uur voorganger ds. A.H. van Veluw       2e Pinksterdag 

 

 
 


