
Gedachtenis                  Aanroeping van de Heilige Geest             Onze Vader... 

 

Nodiging – de 1e tafel komt naar voren   

 

Viering 

 

Als dankgebed zingen we Psalm 103: 4, de volgende tafel couplet 5. 

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Lied 754: 1 en 2 
1. Liefde Gods die elk beminnen  2. God almachtig boven mate, 

hemelhoog te boven gaat,    die zo nederig verscheen, 

kom in onze harten binnen    keer opeens terug en laat ons 

met uw milde overdaad.    nooit meer, nooit meer hier alleen. 

Jezus, een en al ontferming,   Laat ons in de kerk U prijzen 

daal van uit den hoge neer    met uw heiligen omhoog 

met uw heerlijke bescherming   tot in 's hemels paradijzen 

in ons bevend hart, o Heer.    wij U zien van oog tot oog. 

 

 
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: 

08-07-2018 9:30   Voorganger ds. G.H. Labooy           Overstapdienst 

08-07-2018 19:00  Voorganger ds. A.H. van Veluw  

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 1 juli 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Alie Pelleboer 

    Organist: Henk van de Weerd            

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Viering Heilig Avondmaal: de mystieke bruiloft 

Zingen voor de dienst 

HemelHoog 16: Als een hert dat verlangt naar water (2x) 

HemelHoog 321: Wees mijn verlangen 

 

Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 105: 1 en 15 

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

15. God gaf een wolk die hen geleidde, 

een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 

en steeds heeft God hun wens verhoord. 

Hij zond hun kwakkels in de nood, 

en uit de hemel hemels brood. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Kyrië gebed 

 

Gloria: Zingen Lied 305: 1, 2 en 3 

1. Alle eer en alle glorie  2. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam!   geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Vier de vrede die Hij heden   Als genade die ons toekomt 

uitroept over ons bestaan.   is Hij onze nieuwe naam. 

Aangezicht vol van licht,   Licht uit licht, vergezicht, 

zie ons vol ontferming aan!   steek ons met uw stralen aan! 

 



5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 

heeft mij uw liefde aangeraakt, 

mijn sterke held, mijn Vader. 

Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 

Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, 

ik treed Hem zingend nader. 

Hij de 

mijne, 

die het leven 

mij zal geven 

hoog daarboven, 

eeuwig zal mijn hart Hem loven. 

7. Hoe is Hij mij zo innig na, 

de Alfa en de Omega, 

mijn hart doet Hij ontbranden. 

Hij zal mij tot zijn lof en prijs 

opnemen in zijn paradijs, 

dan klap ik in de handen. 

Amen, 

amen, 

kom mij troosten 

allerschoonste, 
mijn begeren, 

toef niet langer, kom o Here. 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing Hooglied 8: 6-7 

6 Draag mij als een zegel op je hart, 

als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 

beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 

De liefde is een vlammend vuur, 

een laaiende vlam. 

7 Zeeën kunnen haar niet doven, 

rivieren spoelen haar niet weg. 

Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, 

dan werd hij smadelijk veracht. 

 

Schriftlezing 2 Korinte 11: 1-4 

U staat me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar hebt u vast geen bezwaar tegen. 2 

Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan 
Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. 3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva 

door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de 

oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 4 U hebt er immers geen enkel bezwaar 

tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een 

andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt. 

 

Zingen Lied 518: 5 en 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging 

Zingen HemelHoog 523 – staande als geloofsbelijdenis 
1. Ik geloof in God de Vader  2. Ik geloof in Jezus Christus 

die een bron van vreugde is,   die voor ons ter wereld kwam. 

louter goedheid en genade,    Zoon van God en Zoon des Mensen 

licht in onze duisternis.    goede Herder, Offerlam. 

Hij, de Koning van de kosmos,   Door te lijden en te sterven 

heel de schepping zingt zijn eer   groot is het geheimenis 

heeft uit liefde mij geschapen   schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

en tot liefde keer ik weer.    dat uit God en tot God is. 

 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser  4. Ik geloof ook in de Geest, 

door de dood is heengegaan   Adem van God uitgegaan. 
en op Pasen, God zij glorie,    Hij vertroost en Hij versterkt ons, 

uit het graf is opgestaan.    waar wij in het leven staan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam -  Door de Geest zijn wij verbonden 

door de wijn - dit is mijn bloed -   met de Heer en met elkaar. 

geeft de Vredevorst mij vrede,   Door zijn leiding gaan wij verder, 

maakt Hij alle dingen goed.    maakt Hij zijn beloften waar. 

 

DE MYSIEKE BRUILOFT 

Gebeden 

 

Zingen Zingende Gezegend 12: 1, 2, 9 en 10 

1. Neemt en gedenkt    2. O bruidegom, 
dat God u schenkt:     gij gastheer, kom 

zichzelf, in brood en beker.    en toon uw bruid een teken, 

Weest, wanneer Hij roept en wenkt,  kom om uit uw heiligdom 

van zijn liefde zeker.    tot haar hart te spreken. 

 

9. Zelfs in de dood    10. Het bruiloftskleed 

is waarlijk brood     ligt reeds gereed, 

tot ons behoud gegeven:    het wordt om niet geschonken, 

Christus is het die ons noodt,   bruid des Heren, neem en eet, 

brood van eeuwig leven.    word van vreugde dronken. 

 
 

Tafelgebed  Laten we met ons hart bij de Heer zijn….  
 

Daarom zingen wij het lied dat nooit is onderbroken, 

met alle heiligen en alle engelen: 

Lied 405:4 
4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 


