
 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op 1e Pinksterdag 5 juni 2022   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes 

 

Thema: ‘De liefde, een hoge lat’ 

 
Voor de dienst:  
Hemelhoog 657  ‘U die mij geschapen hebt’ 

Hemelhoog 391  ‘Breng ons samen’  

 

Woord van welkom 

 

Aanvangslied: Psalm 150 

1. Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet   

 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 

 

 

 



Zingen Lied 672: 1, 2 en 4  ‘Kom laat ons deze dag’ 

1. Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de Heil'ge Geest 

aan velen heldenmoed. 

Bidt dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

 

2. O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 

deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 

gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 

 

4. Gij liefdevuur van God, 

kom ons geheel doordringen. 

Voeg hart en zin tezaam 

en heilig alle dingen. 

Bij 's Heren liefdemaal 

zult Gij aanwezig zijn. 

Vorm ons naar Christus' beeld, 

door woord en brood en wijn. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Hemelhoog 229   ‘Heilige Geest van God’ 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

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. 



 

 

Zingen Hemelhoog 223: 1, 2 en 3  ‘Laat me in u blijven, groeien,  bloeien’ 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 

In uw gemeenschap kiemt er leven 

en levensvolheid meer en meer! 

Uw Geest moet in mij uitgestort: 

de rank die U ontvalt, verdort. 

 

3. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 

Het werk in needrigheid begonnen, 

wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

Wat in de windslen sliep, ontbot, 

en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 

Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 1-13 
1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, 

ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2Al had 

ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis 

en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets 

zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, 

al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou 

mij niet baten. 
4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 

vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 

zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het 

onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, 

alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

 
8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 

verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons 

profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 

verdwijnen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 

redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me 

gelaten. 12Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar 

straks staan we oog in oog.  



Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 

gekend ben. 13Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 

daarvan is de liefde. 

 

 

Zingen Lied 680: 1, 2 en 4  ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods’ 

1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

4. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 

Verkondiging 
 

Zingen Lied 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 kinderen zijn. Halleluja! 



 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Hemelhoog 679  ‘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. 

 

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid, 

uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 

 

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. (refr.) 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn:  

06-06    9:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen  2e pinksterdag Zangdienst 

12-06    9:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen 

12-06  19:00 uur voorganger ds. G.H. Labooy  


