
Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Stichting Dorroty 

     2e collecte voor: Jeugdwerk 

 

Zingen Slotlied HemelHoog 654 

1. O, Heer mijn God,     

wanneer ik in verwondering     

de wereld zie die U hebt voortgebracht.   

Het sterrenlicht, het rollen van de donder,   

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. (refr)      

  

Refr:  Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 

2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen     

tot in de dood gegaan is als een Lam,   

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen    

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.  (refr) 

 

3. Als Christus komt, met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!  (refr) 

 
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: 

24-06-2018 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen          Jongerendienst 

01-07-2018 09:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen              Viering H. A 

01-07-2018  19:00 uur  Voorganger ds. G.H. Labooy       Voortzetting H. A 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 24 Juni 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Henk van Dijk 

             Organist: Anne Kroeze 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Thema: ‘Voorbereiding op de mystieke bruiloft’ 

  

Zingen voor de dienst 

HemelHoog 602: Liefde was het onuitputt'lijk 

Kinderlied:  Is je deur nog op slot? 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 27: 1 en 5 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 

verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 

Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 

zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 

Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 

Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 

Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 

als vader en als moeder van mij gaat.  

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Verootmoediging aan de hand van de 10 geboden 

 



1. Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 

de luister van mijn leven. 

Komt tot mij, zoon van David, kom, 

mijn Koning en mijn Bruidegom, 

mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk, 

vriendlijk, 

schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, 

mild in 't geven, 

stralend, vorstelijk verheven. 
 

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. 

 

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 

o Zoon van God, Maria 's zoon, 

een hooggeboren Koning. 

O lelie die mijn hart bekoort, 

uw zoete evangeliewoord, 

is louter melk en honing. 

Gij zijt 

altijd 

hosianna, 

hemels manna, 

dat wij eten, 

nooit meer kan ik U vergeten. 

 

Zingen Lied 451: 1, 3 en 4 

1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen   

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,     

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren    

opdat de nacht zal wijken uit het land.     

3. Richt op uw woning en roep ons tezamen, 

omring ons met uw alvermogend woord, 

wees ons een tempel en roep onze namen, 

zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 

 

4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 

reik ons de beker van uw trouwverbond, 

wij zullen altoos van uw heil gewagen 

in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Hooglied 4: 9-11 

9 Zusje, bruid van mij, 

je brengt me in vervoering, 

je brengt me in verrukking 

met maar één blik van je ogen, 

met één flonker van je ketting. 

10 Zusje, bruid van mij, 

hoe heerlijk is jouw liefde, 

hoeveel zoeter nog dan wijn. 

Hoeveel zoeter is je geur 

dan alle balsems die er zijn. 

11 Mijn bruid, je lippen druipen van honing, 

melk en honing proef ik onder je tong, 

je kleed geurt naar de Libanon. 

 

 

Zingen Lied 518: 1 en 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing: Efese 5: 21-33 

Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als 

dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de 

kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten 

vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals 

Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar 

te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze 

zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw 

liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat 

ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want 

dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder 

verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is 

groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn 

vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. 

 

 

Zingen Lied 518: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

 

Verkondiging en voorbereiding 

 
Zingen HemelHoog 644 

Jezus ik wil heel dicht bij U komen, 

in uw nabijheid wil’k zijn. 

Zo dicht bij U voel'k uw liefde stromen 

U maakt mij heilig en rein. 

In de schuilplaats van de allerhoogste 

blijf ik onder uw vleugels o Heer. 

Uw schaduw beschermt mij, 

uw troon is mijn toevlucht. 

U bent mijn leven mijn eer  


