
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op donderdag 13 mei 2021

  Aanvang: 09.30 uur
   Voorganger: Ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Henk van Dijk
Organist: Martien van der Knijff 

            Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

Hemelvaartsdag
Mededelingen

Aanvangslied Psalm 93
1. De HEER is Koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o HEER,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de HEERE die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 707
1. Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen



Gebed

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14
11In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van 
Jezus beschreven, 2vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel 
werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had 
uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3Na zijn lijden en dood 
heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig da-
gen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het konink-
rijk van God. 4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit 
Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover 
jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 
6Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen af-
zienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het 
is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld 
over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvin-
den. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, 
tot aan de uiteinden van de aarde.’ 9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor 
hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet 
meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de he-
mel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 
11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die 
uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugko-
men als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 12Daarop keerden de 
apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de 
stad, op een sabbatsreis afstand. 

2. Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein

3. Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein

Refrein
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.



13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek 
waar ze verblijf hielden:Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus 
en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Si-
mon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en eensgezind 
wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broers.

Zingen Opw 461
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Verkondiging

Zingen Opw 672
1.Heerser over alle dingen 

God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

2. U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond’ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

Refrein
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal



Gebed

Collecte: 1e collecte Missionair
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
      3e collecte Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen
 

Slotlied Lied 913
1. Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

3. Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen
als Gij mij de keuze liet.
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
16-05 om 09:30 uur: Ds. G.H. Labooy 
16-05 om 14:30 uur: Ds. H.J. van Maanen, aangepaste dienst
23-05 om 10:00 uur: Ds. G.H. Labooy, 1e Pinksterdag

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister ,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in de hemel kom.

4. Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.


