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Liturgie voor zondag 17 juli 2022 
 

Voorganger: ds. G.J. van Meijeren

 

• Welkom en afkondigingen 

• Zingen: Gezang 328 (staande) 

• Stil gebed, Votum en Groet (staande) 

• Zingen: Psalm 65 : 1 en 2 

• Gebod 

• Zingen: Psalm 65 : 3 en 5 

• Gebed 

• Schriftlezing: Lukas 17 : 11 - 19 

• Kinderen mogen naar de nevendienst 

• Zingen: Nieuw Liedboek 911 : 1 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Wat ik in mijn handen houd 
is uw kruis tot mijn behoud. 
Gij die naakten overkleedt, 
die tot redding zijt gereed, 
die melaatsen rein doet zijn, 
kleed mij, red mij, maak mij rein. 

 

• Verkondiging 
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• Orgelmeditatie (kinderen komen terug). 

• Gezang 430 : 1, 3 en 5 

• 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 
 

• Gebed 

• Collectes voor Diaconie (1e zak) en Kerkrentmeesters (2e zak) 

• Zingen: Gezang 44 (staande) 

• Zegen en gezongen amen 
 
  
 
De collecte van de Diaconie is deze week bestemd voor Compassion 

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 

 
   

 


