
Liturgie zondag 12 juni 2022: 
 

• Zingen Psalm 33: vers 1 en 2 

• Votum en Groet 

• Zingen Psalm 33: vers 7 

• Samenvatting van de geboden 

• Zingen Psalm 33: vers 8 

• Gebed 

• Schriftlezing 2 Korinthe 13 

• Zingen Gezang 313: vers 1, 4 en 7 

• Preek 

• Zingen Weerklank 205: 
 
     

 
 
 

 
2: 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd! 
Van uw nederdaling dromen 
zonen, dochters, wijd en zijd. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen tot U tilt, 
schenkt uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 
 
3:  
Kom dan dorstigen hier drinken 
uit die frisse heilfontein! 
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
heel de lange levensreis 
tot u, na uw aardse dagen, 
wordt geleid in ’t paradijs.  

 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



• Lezen formulier Heilig Avondmaal 

• Geloofsbelijdenis 
 
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 
 

• Voorbereiding van de tafel: Zingen Gezang 355: vers 1, 4 en 7 

• Gebed en het Onze Vader 

• Viering Heilig Avondmaal 

• Aan tafel: Zingen diverse coupletten van Gezang 75 

• Dankgebed 

• Zingen Gezang 255: vers 1 en 2 

• Zegen 
 
 


