
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 5 juni 2022

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

Muziek: Martien van der Knijff
            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

         1e Pinksterdag
Zingen voor de dienst 
‘Ik moet weggaan’ – HH 231
‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ – HH 233: 1, 2

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 139: 2 en 5
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

5. Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleuglen van de dageraad,
al woond’ ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 226: 1 en 3
1. God is getrouw,

zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent,
de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En ‘t werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3. De Heil’ge Geest,
die haar de toekomst spelt.
doet aan Gods kerk
zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek
met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land,
als Gods gezant



Wetslezing: Johannes 14: 15-21 (NBV21) 

Zingen HH 274
Create in me a clean heart O Lord my God    
And renew a right spirit within me         

Cast me not away from Thy presence O Lord
Take not Thy Holy Spirit from me
Restore to me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21 (NBV21)
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plot-
seling 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 begon-
nen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ie-
der volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze 
raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde 
spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 
allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal 
in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners 
van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Fry-
gië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van 
Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, 
zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken 
over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen 
zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 14Daarop 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 woor-
den en neem ze ter harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; 
het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is 
aangekondigd door de profeet Joël:
17“Aan het einde der tijden, zegt God,
zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen dromen dromen.
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18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
20De zon verandert in duisternis en de maan in bloed
voordat de dag van de Heer komt,
groot en ontzagwekkend.
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

Kindermoment

Zingen HH360
Refrein:  Onder boven, voor en achter
   God is altijd bij mij
   Onder boven, voor en achter
   God is om mij heen

1. Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want
Refrein

2. Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus

    Refrein

Kinderen naar nevendienst

Verkondiging

Zingen Lied 968: 2, 3, 5
2. Door God bijeen vergaderd,

Eén volk dat Hem behoort,
als kinderen van Eén Vader;
Eén doop, Eén Geest, Eén woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
Eén brood is aller spijs.



3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: O Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

Kinderen komen terug van nevendienst

Gebed
Collecte: 1e collecte Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Oekraïens lied

Slotlied HH 61
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

Zegen
afgesloten met ‘Amen, amen, amen’

De volgende Erediensten zijn op:
05-06 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy
06-06 om 09:30 uur: Ds. H.J. van Maanen, zangdienst
12-06 om 09.30 uur: Ds. H.J. van Maanen

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

De Here zegent u,
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal Zijn vrede aan u geven.


