
3. De liefde roept, de waarheid spreekt; 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 

 
Refrein  Laat de vlam weer branden, 

als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied 426 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heavens sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
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: 
23-06-2019 om 09.30 uur ,Voorganger ds. H.J. van Maanen 
23-06-2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw, jongerendienst 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 juni 2019 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink  
             Organist: Jaap de Kok 
Kosters: Gert en Jeanet Kragt  

 
Zingen voor de dienst 
Lied 687: ‘ Wij leven van de wind’ 
Hemelhoog 226: 1 en 3 ‘ God is getrouw’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 135: 1 en 10 
1. Halleluja! looft den Heer,    10. Zegen, Israël, den Heer, 

prijst zijn naam en majesteit,      priesters, looft zijn majesteit, 
toegewijden aan zijn eer,         tempeldienaars, prijst zijn eer, 
die vanouds zijn knechten zijt,    looft Hem, wie zijn naam belijdt. 
gij die uw verheven plicht      Hij woont bij ons in gena. 
in de tempelhof verricht.      Prijst den Heer. Halleluja! 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Hemelhoog 380 (2x) 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
 
Gebed  



Lezing Leviticus 23: 1-8, 15-21 en Kolossenzen 2:16-17 
231De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de 
hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit 
zijn mijn hoogtijdagen: 3Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is 
het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet 
vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook 
woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. 4Dit zijn de 
hoogtij-dagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren, 
elk op de aangewezen tijd: 5Op de veertiende dag van de eerste maand 
wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer. 6En 
op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest 
van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie dan 
ongedesemd brood eten. 7De eerste dag moet je als heilige dag samen 
vieren; je mag dan niet werken. 8Elk van de zeven dagen moeten jullie 
de HEER een offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw 
als heilige dag samen vieren, en ook dan mag je niet werken.”’ 
 
15Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog 
geheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, 16tot de dag na de 
zevende sabbat.  Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie 
de HEER een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. 17Jullie 
moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de HEER  
omhoog te heffen: twee broden van twee tiende efa tarwebloem, 
met zuurdesemgebakken, als gave voor de HEER uit de eerste opbrengst 
van de nieuwe oogst. 18Tegelijk met het brood moeten zeven eenjarige 
rammen zonder enig gebrek, een stier en twee volwassen rammen worden 
aangeboden. Die dienen als brandoffer voor de HEER en vormen samen 
met de bijbehorende graan- en wijnoffers een geurige gave die de HEER 
behaagt. 19Als reinigingsoffer moet een bok worden geofferd, en als  
vredeoffer twee eenjarige rammen. 20De twee jonge rammen moet de 
priester tegelijk met het brood uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst 
ten overstaan van de HEER omhoogheffen. Zo worden deze  offers voor de  
HEER geheiligd; ze zijn bestemd voor de priester. 21Jullie moeten  die dag  
als heilige dag samen vieren en mogen dan niet werken. Dit voorschrift blijft 
voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. 
 

Kolossenzen 2:16-17 
16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of 
het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een 
schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 
 
Zingen Lied 313:1 
1. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 694 
1. Wij gaan op weg met brandend hart, 

met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 

 
2. Tweeduizend jaar - en dag en nacht 

brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 

 
Refrein  Laat de vlam weer branden, 

als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 

 


