
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

De volgende Eredienst is op: 
22-05   19.00 uur  ds. H.J. van Maanen   

   26-05   09.30 uur ds. G.H. Labooy        Hemelvaartsdag  
   29-05   09.30 uur  ds. N. Beimers  kanselruil ‘De Bron’ 
               14.30 uur  ds. H.J. van Maanen aangepaste dienst 
    19.00 uur  André Priem   jongerendienst 
 

                                     AFSCHEIDSDIENST 
 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 22 mei 2022 om 9:30 uur. 
Voorganger: ds. Bert van Veluw 
Orgel:           Gerwin van der Plaats 
Kosters:        Herwin van Asselt en René Wever 
 
 

 
 

 

               Thema: ‘Geen andere Kennis’ 
 
 

 
 

 



Zingen voor de dienst: Lied 791 (‘Liefde, eenmaal uitgesproken’) 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening. 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3 Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven,-  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn. 
 
6 Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf! 
 
Opwekking 599 (‘Kom tot de Vader’)  
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 

De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst:  
 
Lied 416:3 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’) 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 908:1,2,4 en 7 (‘Ik heb U lief, o mijn beminde’) 
1 Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief,- o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 
4 Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
7 Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 
Afscheid van ‘Dienaar des Woords’ 
 
Dankgebed 
 
Oekraïners zingen 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Psalm 149:1,2 en 3 (Halleluja! laat opgetogen’) 
1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2 Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 

Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet 
zijn liefde blijft bestaan. 
Want niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein 2x 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 139:1,2 en 14 (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’) 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
 
 



Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Opwekking 770 (‘Ik zal er zijn’) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Refrein: 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:2-9 (NBV21) 

  2  Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de 
gekruisigde. 3  Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en 
onzeker. 4  De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar 
bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke 
wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 

  6 Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter 
niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. 7 
Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid: vóór alle tijden heeft 
God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8 Geen van de 
machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben 
gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. 9  Maar het is 
zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, 
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (NBV21) 
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou 
niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2  Al had ik de gave 
om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het 
geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik 
mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs 
om te worden verbrand  – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
4  De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 
en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos 
maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt 
vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 
volhardt ze. 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, 
kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was 
sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen 
ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12  Nu zien we nog maar een afspiegeling, 
een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog 
beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
 
Kinderenmoment 
 
 
Zingen kinderlied: Hemelhoog 327 (‘Diep, diep, diep als de zee’) 
 
Begeleiding met gitaar door Alice Hamburger 
 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou en mij. 
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou. 
 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
Verkondiging  


