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          ONLINE KERKDIENST                     

                  Orde van dienst  
op 31 mei 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen   
Voorganger: ds. Ernst van Gulik 

Organist : Niek Schuringa 

  
  
- Woord van welkom 
 
- Zingen, uit Liedboek, Psalm 68: 2, 9 
 
2    Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
 die spoorslags op de wolken rijdt; 
 hoog is de Naam verheven! 
 Hij, vader van 't verweesde kind, 
 bij wie een vrouw bescherming vindt 
 in haar vereenzaamd leven. 
 Hij, Here in zijn heiligdom, 
 doet wie verlaten was, weerom 
 het samenzijn ervaren. 
 Wie was gevangen wordt bevrijd, 
 maar Hij verbant in eenzaamheid 
 al wie weerspannig waren. 
 
9    God is de bron, de klare wel, 

springader voor heel Israël, 
uit Hem vloeit louter zegen. 
Zijn lof ontspringt als een fontein, 
zijn volk zal louter vreugde zijn, 
komend van allerwege. 
God, onze sterke bondgenoot, 
toon ons uw macht, uw krachten groot; 
Gij zult uw stad gedenken. 
Vorsten van verre bieden Hem 
terwille van Jeruzalem 
hun eerbied, hun geschenken. 
 

- Stil gebed 
 
- Bemoediging en groet 
 
- Bloemschikking 
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- Gebed 
 
- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 218: 1, 2  
  Samen in de Naam van Jezus 
 
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, 
Samenleven tot zijn eer. 

 
1 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. 
 

 
- Lezing in de Bijbel: Handelingen 2: 1-13 
 
1 Toen 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, 4 en allen 
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen 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 ieder volk 
op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel 
in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen 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, 10Frygië en 
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die 
zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 
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.’ 
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- Lezing in de Bijbel: Galaten 5: 22-25 
 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 
geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn 
eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Wanneer 
de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons 
wijst. 
 

- Zingen, uit Liedboek, 681 (we zingen hem 3 maal),  
  Kom Heil’ge Geest…,  
     

Kom tot ons, o Heil’ge Geest,  
ontsteek in ons de vlam van uw liefde 
Kom tot ons, o Heil’ge Geest,  
“Woon in ons, o Heil’ge Geest”. 
 

- Verkondiging 
 

‘Allen werden vervuld 
van de 

Heilige Geest’ 
 

- Zingen, Liedboek 687: 1,2 Wij leven van de wind 
 
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. 
 
2    Wij delen in het vuur 
 dat neerstrijkt op de hoofden, 
 de vonk die overspringt 
 op allen die geloven. 
 Vuurvogel van de vloed, 
 duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 
- Dankgebed en voorbeden 
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- Zingen, Liedboek 675: 1,2 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! 
 
- Zegen 

 


