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Welkom en afkondigingen 

 

 

Stilte, Votum en Groet(staande) 
 

 

Psalm 133(staande)  
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 

3. Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil 
verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 

Gebed  
 

 

Geboden  
 

 

Schriftlezing 1 Korinthe 12:4 t/m 1 Korinthe 13:1 
 

NLB 973  

1. 

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 

 4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 

Preek 

 

 

Muziek 
 

 

  



Geloofsbelijdenis(staande)  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter 
helle; 
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen 
 

Formulier bevestiging ambstdragers 
 

Herbevestigd worden: 
Iris Aalberts-Zeelenberg (Diaken) 
Ellineke van den Broeck-Bolt (Ouderling) 
Marjan Pranger-Westland (Ouderling en scriba) 
 
Bevestigd wordt: 
Jacqueline Valkonet-Verbruggen (Ouderling-kerkrentmeester) 
 

Gezang 314   
1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is de_aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudde,_één Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel één! 

Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
 

 

  



Collecte  
Diaconie: 
NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Zending: 
NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Kerkrentmeesters: 
NL65 INGB 0000 4918 04 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Gezang 44  
1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

Zegen  

 
 
 
Wij wensen u een gezegende zondag. 
 
Voor contact of informatie: www.hervormdegemeentesgraveland.nl of 
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl  

http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/
mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

