
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 12 juni 2022

  Aanvang: 09:30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Muziek: GO(U)D
            Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes

Zingen voor de dienst: 
HH 16 - ‘Als een hert dat verlangt’ 
HH 101 -‘Als je bidt, zal Hij je geven’ 

Mededelingen

Aanvangslied HH 47  
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 383
1. Maak mij rein voor U

als gelouterd goud,  
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud, 
puur goud.

2. Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon, heilig mij.
Refrein

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

Refrein:  Dwars door het vuur
 maakt U mij rein en puur.

 Ik strek mij uit, Jezus,
 naar meer van uw Geest 
 en uw heiligheid.
 Ja, ik besluit, Jezus,
 een dienstknecht te zijn
 van U, mijn Meester,
 steeds tot uw wil bereid



Wetslezing: Johannes 15: 9-17
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 
10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan 
de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik 
tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is 
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik 
alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie 
hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op 
weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles 
geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 

Zingen HH 395
1. Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

3. Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

5. Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2:41-47
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag 
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze wijd-
den zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onder-
linge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. 
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 
iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen 
en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen 
en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig 
hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis. 47Ze loofden God en stonden in de gunst 
bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer 
mensen werden gered.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.



HH 231
1. Ik moet weggaan, ik moet weggaan,

ik kan echt niet blijven,
maar ik zal een mooie brief
in jullie harten schrijven.
Als je dan mijn woorden leest.  
weet je dat Ik ben geweest. 

Verkondiging

Zingen Lied 1005: 1, 3 en 5
1. Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:  Christus, ons licht,
 schijn door ons heen, schijn door het duister.
 Christus, ons licht,
 schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen
U bent de vredevorst. Refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

} 2x
 

3. Ik ben bij je, ik ben bij je,
ik ben bij de mensen.
zodat ze elkaar verstaan
over alle grenzen.
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest.

} 2x
 

2. Ik ben bij je, ik ben bij je,
ik ben t’rug gekomen
en ik heb mijn mooiste vuur
voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het Pinksterfeest.

} 2x
 



Oekraïens lied

Slotlied HH 670
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, licht van de wereld vernieuw ons
levend word, ja, Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:  Kom, Jezus, kom
   vul dit land met Uw heerlijkheid
   kom, Heil’ge Geest
   stort op ons Uw vuur
   zend Uw rivier
   laat Uw heil heel de aard vervullen
   spreek Heer, uw woord
   dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

Staan wij oog in oog met u, Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
12-06 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy
19-06 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy


