
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 23 mei 2021

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Ada Vahl
            Kosters: Gert Kragt en Rudi ten Hove

Zingen voor de dienst 
Opwekking 797: Breng ons samen

Mededelingen

Aanvangslied 687  
1. Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 126 (DNP)
1. Het was een droom, toch was het waar:

de Heer bracht ons weer bij elkaar.
Naar huis, naar Sion gingen wij.
Wat lachten wij, we waren vrij!
De volken die het zagen, zeiden:
‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’
De HEER was met ons lot begaan.
Ja, Hij heeft wonderen gedaan! 

2. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.



2. Heer, help ons en sta ons weer bij;
herstel ons land en keer het tij.
Wil, als een beek in de woestijn,
ook ditmaal levensreddend zijn.
Wie huilen moet als hij gaat zaaien,
zal juichen bij het koren maaien.
In tranen ging hij weg van huis,
blij komt hij met de oogst weer thuis.

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 1-11
1Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende 
zeggen.
2Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban 
van goden die taal noch teken geven. 3Daarom zeg ik u nadrukkelijk: nie-
mand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is 
Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toe-
doen van de heilige Geest.
4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende 
dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen te-
weegbrengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van 
de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijs-
heid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van 
kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave 
om te genezen. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, 
om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest 
afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de be-
tekenis van is. 11Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde 
Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Zingen Opwekking 249 
1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.



Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein

Verkondiging

Zangbundel Joh.de Heer 57
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 druppels 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.

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die stromen nu neer.
Geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Refrein

Gebed



Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Jeugdwerk
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen: ‘God is met ons’ (LEV)
Wees niet bang
Als je zoekt naar een plek om te schuilen
En de wind om je hart en je huis blijft huilen
Wees niet bang
Als jouw leven niet loopt zoals jij wilt
Als de waarheid zo veel van je droom verschilt

Refrein:
Zelfs als er niets meer klopt
Klopt het hart van God
God die overwint, Hij is met ons
Dus laat de hoop niet los
Los van wat er komt
Komt er redding, want God is met ons

    
Geef niet op
Als je rug al een tijdje de muur raakt
Een ontsnapping geen enkele kans
Meer maakt
Geef niet op
Ook al ben je door zorgen omgeven
Ben je elke dag bezig met overleven
Refrein 

Dus recht je rug
En kijk naar boven
Er is leven voor wie
Blijft geloven
Refrein 

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
24-05 om 09:30 uur: Ds. A.H. van Veluw, Tweede Pinksterdag
30-05 om 09:30 uur: Ds. A.H. van Veluw
30-05 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw, Jongerendienst


