
 
5.Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht!  
 

Kinderen komen terug van de nevendienst 
 

Gebeden 
Stil gebed/Onze Vader 

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

 
Zingen Slotlied 672: 3 en 7 

3.In 't lichaam van de Heer  7. Wie 's Heren Geest bezielt, 
tot leden uitverkoren,   wie 's Heren woord doet zingen, 

zijn wij door uwe kracht   wie met ons vieren wil 
als kindren nieuw geboren.   het feest der eerstelingen, 

Deel dan uw gaven uit,   die stemme met ons in. 
wees met uw kracht nabij.   en prijze Gods verbond 

Dat ieder op zijn plaats   dat Hij vandaag vernieuwt 
een levend lidmaat zij.   en elke morgenstond. 
 
    

 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 
  

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

03-06 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
10-06 om 9.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 3 juni 2018 

  Aanvang:9.30 uur  
   Voorganger: Ds. N. Beimers (kanselruil de Bron)  

Ouderling van dienst: Mineke Kok 
             Organist: Martien van der Knijff 

Koster: Jan en Berta Aarten 

 

  
Zingen voor de dienst 
Lied 58 (Zoek eerst het Koninkrijk van God) 

Lied 168 (Dank u voor deze nieuwe morgen) 
 

Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 92: 1, 2 en 3 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig        2. Gezegend zal Hij wezen 

dat men den Heere prijst,   die ons bij name riep, 
dat men Hem eer bewijst:    die zelf de adem schiep 

zijn naam is eerbied waardig.               waarmee Hij wordt geprezen; 
Wij loven in de morgen     laat alom musiceren 
uw goedertierenheid,    met stem en instrument 

ook als de nacht zich spreidt    maak wijd en zijd bekend 
houdt ons uw hand geborgen.   de grote naam des Heeren 

 
3. Gij hebt mij door uw daden, / o Heere God, verheugd. 

    Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
    Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand, 

    Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken 
 

Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 

Zingen Psalm 92: 7 en 8 
7. Zoals de cederbomen   8. Zij zullen vruchten dragen  

hoog op de Libanon,    voor 's Heeren heiligdom 
staan bij de levensbron     tot in hun ouderdom 

de nederige vromen.    tot in hun grijze dagen. 
Die in Gods huis geplant zijn,   Welsprekend is hun leven: 

zij bloeien in Gods licht    God is hun heil, hun rots! 
als palmen opgericht.    Ik loof de daden Gods, 

Hun lot zal in zijn hand zijn.   zijn recht is hoog verheven. 
 
 

Gebed om ontferming 
 

 
 



 
 

Zingen lied 564 (op Toonhoogte) 
1. Zie de zon         2.  Hoor de zee 

   Zie de maan     Hoor de wind 
   Zie de sterren in hun baan   Hoor de regen als hij zingt 

   Sterren ontelbaar Overal vandaan  Druppels ontelbaar in de oceaan  
   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan  Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

   Heer hoe heerlijk is Uw naam  Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 

 
3. Ruik een bloem     4. Voel je hart  
   Ruik een vrucht    Voel je huid 

   Ruik de geuren in de lucht   Voel je adem als je fluit 
   Geuren ontelbaar zweven af en aan Mensen ontelbaar overal vandaan 

   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan  Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
   Heer hoe heerlijk is Uw naam  Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 
 

5. Zie ik de zon de sterren en de maan 
   Wat een wonder dat ik mag bestaan 

   Heer hoe heerlijk is Uw naam 
   Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 

 
Leefregel 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

 
Kinderen komen naar voren, gaan daarna naar de kindernevendienst 

 
Lezing Johannes 3: 1-16 
1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die 
van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen 

die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt 
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al 

oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 
ingaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 

niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water 
en geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is 

geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten 
worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar 
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit 

de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ 
zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken 

over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren 
ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, 

hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit 
iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: 

de Mensenzoon? 
14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 

omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16Want 
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 

 
Zingen Lied 1005: 1, 4 en 5 

1.Zoekend naar licht hier in het duister,  4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos 
  zoeken wij U, waarheid en kracht.     zoekend naar warmte zijn velen koud 
  Maak ons uw volk, heilig, vol luister, Maak ons een huis van levende stenen, 

  schijn in de donkere nacht.   schuilplaats door U gebouwd. 
 

Refrein:Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,  

  voor zoveel leed, zoveel gemis. 
  Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
  totdat uw rijk hier is. 

 
Verkondiging 

 
Zingen lied 695 

1.Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

 
2.Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 
3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 
 
4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 
 


