
 

Vrede van Christus.   

 

Nodiging  (de 1e tafel komt naar voren)             

 

Viering 

 

Als dankgebed zingen we Lied 755: 1, na de tweede tafel couplet 2. 

1. Toch overwint eens de genade,   2. O welk een vreugde zal het wezen, 

en maakt een einde aan de nacht.   als Hem elk volk is toegedaan; 

Dan onderwerpt de Heer het kwade,   uit aard' en hemel opgerezen 

dan is de strijd des doods volbracht.   vangt dan het nieuwe loflied aan. 

De wereld treedt in 's Vaders licht,   Als ieder voor de Heer zich buigt 

verheerlijkt voor zijn aangezicht.   en aller stem Gods lof getuigt. 

 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Noah’s Ark 

    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Zingen als slotlied:  Lied 248 

1. De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 

2. Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

3. Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

 

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd' en majesteit. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

De collecte aan de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende erediensten zijn op: 

29-09-2019  9:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

29-09-2019 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 22 september 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Renè Kalter  

    Organist: Henk van der Weerd           

Kosters: Gert en Jeanet Kragt 

 
Viering Heilig Avondmaal: ‘De mystieke bruiloft’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 42: ‘K stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Opwekking 194: U maakt ons een, U bracht ons tezamen  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 51: 1 en 4 

1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,  4. Voltrek de reiniging en raak mij aan 

ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.   met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 

Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.   Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 

Door eigen schuld verzink ik in de nacht.   zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 

Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,   Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 

reinig mij door uw diepe mededogen.    doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 

Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,  dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 

mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.   Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed van verootmoediging 

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 523 (staande) 

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 

door de dood is heengegaan 

en op Pasen, God zij glorie, 

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam - 

door de wijn - dit is mijn bloed - 

geeft de Vredevorst mij vrede, 

maakt Hij alle dingen goed. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 



 

Schriftlezing: Genesis 2: 18-25 

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij 

hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die 

bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, 

zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij 

vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en 

terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de 

rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de 

mens. 23 Toen riep de mens uit: 

‘Eindelijk een gelijk aan mij, 

mijn eigen gebeente, 

mijn eigen vlees, 

een die zal heten: vrouw, 

een uit een man gebouwd.’ 

24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met 

wie hij één van lichaam wordt.  

25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 

 

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, heiligen 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: 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. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Lied 518: 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. 

 

DE MYSTIEKE BRUILOFT 

 

Gebeden 

 

Zingen Lied 389 (op melodie ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’) 

1. Het brood dat ons voor ogen staat   2. De beker die de ronde doet, 

en zich geduldig breken laat,    het is de omloop van uw bloed 

is uw gedaante, lieve Heer,    het spreekt van een geheimenis, 

Gij daalt als manna in ons neer.   uw hartslag die ons leven is. 

 

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,   4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 

de deurposten van ons bestaan,   een wijngaard die het hart verblijdt, 

de dood gaat aan ons hart voorbij,   Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 

o Lam van God, U loven wij.    Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

Tafelgebed:   Laten we met ons hart bij de Heer zijn,  

laten we dank brengen aan de Heer, onze God. 

Want Hij is onze dankbaarheid waardig... 

 

Ja, wij zingen zo 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. 

 

Gedachtenis                   

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

 
Aanroeping van de Heilige Geest              

Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 

zodat wij eten en drinken  

het leven dat niet vergaat. 

Laat het verwarmende vuur  

van Jezus Christus, onze Heer, bij ons zijn,  

Hij in ons en wij in Hem. 

 

Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:  

Onze Vader... 


