
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 4 juni 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Geke Meuleman
Organist: Leo Ravensbergen
Kosters: Willem en Gerjan

Zingen voor de dienst:
‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ (HH 233: 1, 2)
‘De Geest des Heren heeft’ (NLB 686: 1, 3)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’ (NLB 670: 1, 4)
1. Kom Schepper God, o Heilge Geest,
 daal in de mensenharten neer,
 zij zijn uw schepselen geweest,
 herschep hen in genade, Heer.

4. Gij zijt door gaven zevenvoud,
 de vinger van Gods rechterhand,
 die ‘s Vaders woord ons toevertrouwt,
 zodat het klinkt in ieder land.

Stil gebed 

Bemoediging 

Groet

Zingen lied ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ (Psalm 84: 1, 3)
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.



3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
 die naar uw tempel zich begeeft,
 zijn hart wijst hem de rechte wegen.
 Zij trekken op van overal
 en, gaat het door het dorre dal,
 dan valt op hen een milde regen.
 Ja, in het hart van de woestijn
 ontspringt een heldere fontein.

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Dit is mijn verlangen’ (OPW 510, 2x)
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Heer, doe uw wil in mij.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 16: 4-15
4. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik 
gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5. Nu ga 
ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar 
gaat u naartoe?” 6. Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 
7. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de 
pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 
8. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat  zonde,  gerechtigheid  
en oordeel is: 9. zonde  – dat ze niet in mij geloven, 10. gerechtigheid  – dat ik 
naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11. oordeel – dat de heerser over 
deze wereld is veroordeeld. 12. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie 
kunnen het nog niet verdragen. 13. De  Geest  van de waarheid zal jullie, wanneer 
hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf 
spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 
14. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15. Alles 
wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie 
bekend zal maken, van mij heeft.



Zingen lied ‘O God, ik ben van harte zeer verblijd’ (Psalm 119: 6)
6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
 over de weg van uw getuigenissen.
 In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
 ik zal mij van uw wegen vergewissen.
 Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
 laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

Verkondiging

Zingen lied ‘Heer, ik prijs uw grote naam’ (OPW 430)
Heer ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon 
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                              
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen lied ‘Weer van ons ‘s vijands list en nijd’ (NLB 670: 5, 7)
5. Weer van ons ‘s vijands list en nijd,
 en geef ons vrede in plaats van haat,
 opdat wij volgen waar Gij leidt
 en mijden wat de zielen schaadt.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer,
 die uit de dood is opgestaan,
 de Trooster ook zij lof en eer
 en heerlijkheid van nu voortaan. 

Zegen (antwoord gemeente: ‘Amen, amen, amen’)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	gebouwen



Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op:
 
 5 juni om 9.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw (2e pinksterdag)
 
 11 juni om 9.30 uur, voorganger ds. A. H. van Veluw
 11 juni om 14.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw (aangepaste dienst)  
 11 juni om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen (zangdienst)


