
 

Verkondiging 

 

Zingen Hemelhoog 554, Samen met de Oekraïners (Een paar keer herhaald) 

O Lord here my prayer,               

O Lord here my prayer        (Vertaald: O God hoor mijn gebed, 

When I call, answer me.                 als ik roep, antwoord mij 

O Lord here my prayer,     O God hoor mijn gebed, 

O Lord here my prayer     kom en hoor naar mij.) 

Come and listen to me. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven              de kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

Zingen als slotlied Lied 801: 1, 2, 4 en 5 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

2. Lied'ren zingend vol vertrouwen 

tot in het voltooide licht 

broeder broeder zal aanschouwen 

staande voor Gods aangezicht. 

 

4. In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt 

op de kruistocht door het duister 

naar de lichte eeuwigheid. 

 

5. Met een lied uit duizend monden 

gaan wij zingend door de nacht, 

door een Geest tesaam verbonden, 

naar de kust waar God ons wacht.  

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x gezongen) 

 

 

 

De volgende erediensten zijn:  

29-05   14:30 uur   voorganger ds. H.J. van Maanen   Aangepaste dienst 

29-05   19:00 uur   voorganger ds. André Priem          Jongerendienst 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 29 mei 2022   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

 

Thema: ‘De andere pleitbezorger’ 

 

Nevendienst: Op deze zondag 29 mei zitten de kinderen van de groepen 2 en 3 in 

de kerk, gaan er voor de verkondiging uit en komen na de verkondiging ook weer 

terug. Van nu af gaat dat dan weer om en om, volgende week komen dus de 

kinderen van groep 4 en 5 deels in de kerk. 

 

Zingen voor de dienst:  Hemelhoog 266  ‘Hoor Israël’ 

 

Woord van welkom 

 

Aanvangslied: Psalm 77: 1 en 2 

1. Roepend om gehoor te vinden,  2. 's Nachts doet Gij mijn ogen staren. 

om bij God gehoor te vinden,   Denkend aan het spel der snaren, 

roep en smeek ik onverpoosd,   aan de dagen van weleer, 

maar mijn ziel blijft ongetroost.   vindt mijn hart geen woorden meer. 

Nu de druk mij overmande,   En ik vraag aan mijn gedachten; 

hef ik tot de Heer mijn handen,   laat de Heer voor immer smachten? 

maar 't gedenken is mij pijn,   Neemt Hij hen die smekend staan 

nu ik zonder God moet zijn.   niet meer in genade aan? 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet   

 

Zingen Psalm 77: 4 

4. God, op wat Gij eens verrichtte, 

wil ik mijn betrouwen stichten. 

Wat Gij eens gedaan hebt is 

steeds in mijn gedachtenis. 

Heel de wereld zag uw sterkte, 

zag de wond'ren die Gij werkte, 

toen Gij, groot in heiligheid, 

Jakobs volk hebt uitgeleid. 

 

Verootmoediging; gebed van toenadering 

 



 

Zingen Lied 288  ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ 

1. Goedemorgen, welkom allemaal. 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. 

Alles mag er zijn. 

 

2. God ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees er bij , wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal, 

Verteld in mensentaal. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Kindernevendienst groepen 2 en 3 vertrekken met de kaars 

 

Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 31: 7-14 
7Dit zegt de HEER: 

Juich van vreugde over Jakob, 

jubel aan het hoofd van alle volken, 

roep het uit, zing een lofzang: 

“De HEER heeft zijn volk gered, 

en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.” 
8Ik laat hen uit het noorden terugkeren 

en breng hen samen van de einden der aarde. 

Ook blinden en lammen komen mee, 

ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood. 

In dichte drommen keren ze terug. 
9Zij komen terug in tranen, 

ze heffen smeekbeden aan, 

en Ik zal hen leiden. 

Ik breng hen naar stromende beken 

en voer hen over geëffende wegen; 

daar kunnen zij niet struikelen. 

Want Ik ben voor Israël een vader, 

en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. 
 

10Volken, luister naar de woorden van de HEER, 

vertel het verder op de verste eilanden: 

Hij die Israël verstrooid heeft, 

zal het samenbrengen en het hoeden, 

zoals een herder zijn kudde. 
11Want de HEER verlost het volk van Jakob, 

Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. 
 

 

 

12Zij komen juichend naar de Sion, 

stralend van vreugde om de gaven van de HEER: 

graan, wijn en olie, geiten, schapen en runderen. 

Zij gedijen als een waterrijke hof, 

nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. 
13Meisjes dansen vrolijk in het rond, 

jongens en grijsaards dansen mee. 

Hun rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen, 

hun verdriet vergeten zij. 
14De priesters schenk Ik overvloedig offervlees. 

Ik overstelp mijn volk met al het goede  – spreekt de HEER. 

 

Zingen Lied 981: 1, 4 en 5  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

zolang de aarde vruchten geeft,   Gij redt de wereld van de dood. 

zolang zijt Gij ons aller Vader.   Gij hebt uw zoon aan ons gegeven, 

Wij danken U voor al wat leeft.   zijn lichaam is het levend brood. 

 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht. 

Vader, Gij zelf zijt in ons midden. 

O Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 14: 15-21 
15Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal Ik de Vader vragen 

jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de 

waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem 

niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat 

jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de 

wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook 

jullie zullen leven. 20Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in 

Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft 

Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik 

zal mij aan hem bekendmaken.’ 

 

Zingen Lied 662: 1  ‘Heer, komt in deze tijd’ 

1. Heer, komt in deze tijd 

uw heerschappij, 

het einde van de strijd, 

de stad waar vrij, 

uit boze droom ontwaakt, 

de mensen wonen, 

tot een gezin gemaakt, 

Gods dochters en Gods zonen? 


