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de Hoeksteen
Voorganger: ds. H.J. van Maanen

Muziek: Jeroen van der Scheer
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Liturgie 
Overstapdienst
groep 5 KND



Zingen voor de dienst: 
‘Rond het licht dat leven doet’ – LB 287: 1, 2
‘Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven’ – HH 299

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 84: 1 en 4
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
    het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Lied 885
1. Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

 
2. Gij geeft ons vrede,

vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein 2

Refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.



Wetslezing

Zingen HH 115 
 Refrein: Liefde, blijdschap, vrede,
  goedheid en ook trouw,
  wil de Heer je leren
  door de Heil’ge Geest in jou.

1. Het is vaak moeilijk
om goed te doen
en echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
Als hulp voor ons
Zijn Heil’ge Geest gegeven.
Refrein

3. Wanneer Gods Geest 
 je leven leidt, 
dan zul je pas gaan merken
dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken.
Refrein

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 10: 9-48 (NBV21) 
9De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe 
waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak 
van het huis om daar te bidden. 10Maar hij kreeg honger en wilde iets 
eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen 
door een visioen. 11Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp 
dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd 
neergelaten. 12Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende 
dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13Hij hoorde een stem 
zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 14 Maar Petrus antwoordde: 
‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat ver-
werpelijk of onrein is.’ 15En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat 
God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ 16Tot 
driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp 
weer in de hemel opgenomen. 17Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de 
betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment 
arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal 
navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. 3

Refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2. Waar je ook bent
en wat je ook doet,
Hij wil je steeds weer leren
om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.
Refrein
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18Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of 
Simon Petrus in dit huis verbleef. 19Terwijl Petrus nog nadacht over het 
visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op 
zoek zijn. 20Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, 
want Ik heb hen gezonden.’ 21Petrus ging naar beneden en zei tegen de 
mannen: ‘Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?’ 22Ze 
antwoordden: ‘Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God 
vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige 
engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren 
naar wat u te zeggen hebt.’ 23Daarop nodigde Petrus de mannen uit om 
binnen te komen en bood hun onderdak.
De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele gelovigen 
uit Joppe gingen met hem mee. 24Een dag later kwam hij in Caesarea 
aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn 
naaste vrienden bijeen had geroepen. 25Toen Petrus het huis wilde bin-
nengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich in aanbidding 
neer aan zijn voeten. 26 Maar Petrus hielp hem overeind en zei: ‘Sta op. Ik 
ben ook maar een mens.’ 27Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, 
waar hij een groot aantal mensen aantrof. 28Hij zei tegen hen: ‘U weet 
dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij 
hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik 
geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. 29Daarom 
heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten 
waarom u mij hebt laten komen?’ 30Cornelius antwoordde: ‘Vier dagen 
geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen 
er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, 31die me als 
volgt toesprak: “Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je giften 
van barmhartigheid aanvaard. 32Stuur daarom iemand naar Joppe om 
Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij 
Simon, de leerlooier, in een huis aan zee.” 33Ik heb meteen een paar man-
nen naar u toe gestuurd, en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier 
ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de 
Heer is opgedragen.’
34Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God 
geen onderscheid maakt tussen mensen, 35maar zich het lot aantrekt van 
iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt. 
36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Chris-
tus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de 
Heer van alle mensen. 37U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, 
hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes op-
riep, 38Jezus van Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht 
heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die 
in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij.



39Wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, in het land van de 
Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan 
een kruishout te hangen, 40maar God heeft Hem op de derde dag weer tot 
leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, 41niet aan het hele 
volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren 
aangewezen, aan ons namelijk, die samen met Hem gegeten en gedron-
ken hebben nadat Hij uit de dood was opgestaan. 42Hij heeft ons opge-
dragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken 
dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden 
en de doden. 43Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem 
gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’ 44Terwijl Petrus nog 
aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn 
toespraak luisterde. 45De Joodse gelovigen die met Petrus waren meege-
komen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de hei-
lige Geest ontvingen, 46want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God 
prijzen. Toen merkte Petrus op: 47‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen 
met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ 
48En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna 
vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

Overstappen 

Zingen HH 356
1. Voor de zieken - voor de armen

voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord!

2.Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord!
Refrein
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Refrein:
kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
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Verkondiging

Zingen HH 399
1.Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
      3e collecte Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen
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Slotlied 416: 1 en 2

1.  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen



De volgende Erediensten zijn op:
03 juli om 19.00 uur: Ds. C. van Dijk, Oldebroek
10 juli om 09.30 uur: Ds. R.A. Houtman, Epe
10 juli om 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen


