
Zingen Hemelhoog 223: 1, 3 en 4  

1. Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid 3. Gij leiders, keizers, bruin en blank 

uw naam zo uit te spreken,    wat heeft u toch bewogen? 

dat alle mensen, wereldwijd,   ` Is dit uw wil, is dit uw dank, 

verstaan uw taal en teken:    Kent gij geen mededogen? 

de geestdrift die ons door uw Knecht  Laat vrij wie op Gods wetten staat; 

in vuur en wind was toegezegd   Als gij niet door de knieën gaat 

en op ons neergestreken!    Kan God u niet verhogen. 

 

4. Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid  

om in uw naam te spreken 

totdat uw stad is toebereid 

en alom is gebleken 

dat niets uw geestkracht tegenhoudt, 

dat leven zal alwie vertrouwt   

dat uw rijk aan zal breken. 

 

Pastorale mededelingen  en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Missionaire Commissie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Hemelhoog 445 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 

sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming (2x) 

ik bouw op U en ga in uwe naam.         (2x) 

 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 

en telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning,    (2x) 

ik bouw op U en ga in uwe naam.       (2x) 

 

Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd 

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,    (2x) 

in rust met u die mij hebt voortgeleid.     (2x) 
 

Zegen  (3x Amen, gezongen) 

 

         Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:           

27-05-2018 9:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

27-05-2018 19:00 uur Voorganger ds. R. Van Putten, t’Harde     Jongerendienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op 2e pinksterdag, maandag 21 Mei 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Christien Heutink 

Organist: Jeroen van der Scheer 

            Kosters: Gert en Jeanet Kragt 

 

Thema: ‘Instrument van de Heer’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 222: Door de kracht  

Hemelhoog 294: De rivier 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 126: 2 en 3 

2. Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan 

en grote dingen ons gedaan. 

Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 

wij juichen in het morgenlicht. 

Laat alle ballingen nu keren 

en juichen in het huis des Heeren. 

Wend thans ons lot, maak ons verblijd 

als steppen in de regentijd. 

 

3. Wat men hier nu met tranen zaait, 

wordt eenmaal met gejuich gemaaid. 

Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal, 

gaat wenend voort en zaait het al. 

Maar bij het feest der eerstelingen 

zal hij verheugd het oogstlied zingen. 

Dan keert hij weer te goeder uur 

en draagt zijn schoven in de schuur. 

 

Stil gebed en  Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Lied 823: 1, 3, 4 en 5   

1. Gij hebt, o Vader van het leven,   3. Hij overmant de wilde dieren, 

de aarde aan de mens gegeven,   vaart uit op zeeën en rivieren, 

het land, de zee is zijn domein.   doorzoekt der aarde donk're schoot. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen  Ja, hij snelt voort op hoge winden 

om tussen werk'lijkheid en dromen   om de allerlaatste grens te vinden. 

getuige van uw Geest te zijn.    Zo vindt hij onverhoeds de dood. 



4. Door een geheimenis omsloten,   5. O God, wij bouwen als ontheemden, 

door alle dingen uitgestoten,    wij wonen en wij blijven vreemden, 

gaat hij op alle dingen in.    bestemd voor hoger burgerrecht. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,  Wil ons, o Koning der getijden, 

zijn rust'loos zoeken en verdwalen   een woning in de stad bereiden 

een onuitsprekelijke zin.    waar Gij het fundament van legt. 

 

Wetslezing 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Direct gevolgd door het zingen van het kinderlied: ‘Is je deur nog op slot?’ 

Is je deur nog op slot? 

is je deur nog op slot? 

van je krr, krr, krr 

doe ‘m open voor God 

want de Heer wil bij je wonen 

en dan ben je nooit alleen  

 

Je hart is net een huisje 

waar het gezellig is 

maar ‘t is er nog zo donker 

er is iets dat ik mis 

 

Is je deur nog op slot? 

is je deur nog op slot? 

van je krr, krr, krr 

doe ‘m open voor God 

want de Heer wil bij je wonen 

en dan ben je nooit alleen 

 

Schriftlezing: Handelingen 9: 1-9 

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar 

de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen 

in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel 

als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg 

was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij 

viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 

5 Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar 

sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7 De mannen die 

met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 

8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn 

metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang 

bleef hij blind en at en dronk hij niet. 

 

 

 

 

Zingen Hemelhoog 383 

1. Maak mij rein voor U 

als gelouterd goud, 

en zuiver zilver. 

Laat mij zijn voor U 

als gelouterd goud, puur goud. 

 

Refr: 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. 

 

2. Maak mij rein voor U. 

Was mijn leven schoon. 

Vergeef mijn zonden. 

Laat mij zijn voor U 

zuiver als uw Zoon 

Heilig mij. (Refr.) 

 

Schriftlezing: Handelingen 9: 10-22 

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: 

‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11 Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte 

Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan 

het bidden, 12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt 

en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van 

veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in 

Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om 

hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want 

hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en 

heersers en onder al de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van 

mijn naam.’ 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, 

terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u 

verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld 

wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; 

hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer 

op krachten. 

Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus 20 en ging onmiddellijk in de 

synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. 21 Allen die hem hoorden waren 

stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus 

naar het leven stond, en hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te 

leveren aan de hogepriesters?’ 22 Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij 

bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias 

is. 

 

Verkondiging 


