
2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 

In uw gemeenschap kiemt er leven 

en levensvolheid meer en meer! 

Uw Geest moet in mij uitgestort: 

de rank die U ontvalt, verdort. 

 

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 

Uw liefde moet alom mij leiden, 

uw leven moet mijn leven zijn, 

uw licht moet schijnen in mijn huis 

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 

Gebeden Zijn er extra dingen om voor te bidden? 

  Voorbeden, begonnen met gebed van Augustinus; 

 

  Fluister het mij in, Heilige Geest: ik zal het goede denken. 

Spoor me aan, Heilige Geest: ik zal het goede doen. 

Verlok me, Heilige Geest: ik zal het goede zoeken. 

Geef me kracht, Heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. 

Bescherm me, Heilige Geest; ik zal het goede nooit verliezen. 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Opwekking 602 
1. Vrede van God,de vrede van God,   2. In Jezus’naam, In Jezus’naam, 

De vrede van God zij met jou.    In Jezus’naam geef ik jou: 

Vrede van hem,vrede van God,    Vrede van hem,vrede van God, 

De vrede van God zij met jou.    De vrede van God zij met jou. 

 

3. Heilige geest, de heilige geest, de Heilige geest zij met jou. 

Vrede van hem,vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

 

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:  

09-06-2019   9:30 uur ds. G.H. Labooy     1e pinksterdag  

09-06-2019 19:00 uur ds. A.H. van Veluw           1e pinksterdag             

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 2 juni 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy  

 Ouderling van dienst: Agathe Driegen  

Organist: Henk van der Weerd 

            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

Thema: ‘Gebed om vrede op weg naar Pinksteren' 

 

We zingen voor de dienst 

Hemelhoog 270 Hoe lang nog tot uw vrede komt (zie lied vòòr verkondiging )  

Kinderlied: Hemelhoog 428  Jezus is de goede herder 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 72: 1 en 3 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  3. Heerse van zee tot zee zijn vrede, 

en uw gerechtigheid     van land tot land zijn lof, 

aan 's konings zoon, om uwe knechten  de volken zullen tot hem treden, 

te richten met beleid.     zijn vijand likt het stof. 

Dan ruist op alle bergen vrede,    Tarsis en Scheba 's verre stranden, 

heil op der heuv'len top.     brengt hem uw overvloed. 

Hij zal geweldenaars vertreden,   Gij koningen van alle landen, 

maar armen richt hij op.     valt deze heer te voet. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen als loflied Lied 154b: 1, 2, 8, 9 en 10 

1. Heel de schepping, prijs de Heer!   2. Zegen Hem, gij zon en maan, 

Al zijn werken, geef Hem eer!    sterren in uw vaste baan, 

En gij, engelen in koor,     laat uw licht in volle schijn 

zing uw gloria ons voor.     voor de Heer een loflied zijn. 

 

8. En gij mensen, allen saam,    9. Want in ’t dodelijke uur 

zegen nu de hoge naam,     gaat Hij voor ons door het vuur 

voeg u in het grote koor     en Hij zal ons op doen staan 

van zijn volk de eeuwen door.    om Hem achterna te gaan. 

 

10. Al wat leeft, wees welgemoed / loof de Heer, want Hij is goed. 

Zegen Hem dan, hier en nu / want zijn goedheid zegent u. 



Inleiding bij de dienst 

 

We belijden staande ons geloof met Lied 344 

1. Wij geloven één voor één   2. Wij geloven in de naam 

en ook samen:      Jezus Christus, 

de Heer is God en anders geen.    gestorven en weer opgestaan. 

Amen, amen.      Halleluja! 

 

3. Wij geloven dat de Geest / ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest / Vrede, vrede. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Lucas 11: 11 

11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats 

van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 

13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, 

hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan 

wie hem erom vragen.’ 

 

We roepen en bidden zingend om de komst van de Geest met Lied 681 (4x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing: Galaten 22: 22-23 

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 

 

Johannes 14: 25-29. 

25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de 

pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie 

alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd 

heb. 

 

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 

geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch 

gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad 

zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik 

vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het 

zover is. 

 

Stilte 

 

Zingen Hemelhoog 270 

 

2. U leidt mij naar uw heiligdom; 

ik zie de hoop van Israël. 

Uw rijk van recht en vrede komt: 

de volken zien en staan versteld. 

Gezegend is de vredevorst, 

de redder die uw volk verlost. 

Gezegend is dit heilig kind, 

dat door zijn dood de wereld wint. 

 

3. Nu laat U mij in vrede gaan, 

want U lost uw beloften in. 

Ik neem uw redding dankbaar aan, 

tot eens de wereld vrede vindt. 

Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 

heet U mij welkom in uw huis. 

Ik leef het leven tegemoet, 

tot ik U zie en U ontmoet! 

 

 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Hemelhoog 233: 1, 2 en 3 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 


