
Zingen Lied 670 : 1, 3, 5 en 7 
1 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest,   3 Ontsteek een licht in ons verstand  
daal in de mensenharten neer,    en maak tot liefde ons hart bereid,  
zij zijn uw schepselen geweest,    geleid met milde vaste hand  
herschep hen in genade, Heer.    ons zwakke vlees in zekerheid.  
 
5 Weer van ons 's vijands list en nijd,   7 Lof zij de Vader, lof de Heer  
en geef ons vrede in plaats van haat,   die uit de dood is opgestaan,  
opdat wij volgen waar Gij leidt    de Trooster ook zij lof en eer  
en mijden wat de zielen schaadt.    en heerlijkheid van nu voortaan.  
 

DIENST VAN DE GAVEN EN TOEWIJDING 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied 885 
1. Groot is uw trouw, o Heer,    2. Gij geeft ons vrede, 
mijn God en Vader.      vergeving van zonden, 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde   Kracht voor vandaag, 
die Gij steeds waart,      blijde hoop voor de toekomst. 
dat bewijst Gij ook nu.     Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
        Refrein 
Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 

De volgende Erediensten zijn op: 
08-01 om 19.00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
15-01 om 10.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal - ds. A.H. van Veluw 
15-01 om 19.00 uur Afscheid ambt – Voorganger ds. J. Enderle 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 8 januari 2017 

  Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: René Bosman 
Organist: Gerwin  

Kosters: Gerrit en Marrie 
Bevestiging van ambtsdragers 

Thema: ‘Luister naar hem!’ 
Zingen voor de dienst 
Lied 886: Abba Vader 
Hemelhoog 588: Halleluja! Lof zij het lam 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 100 : 1, 2 en 3 
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.  2. Roept uit met blijdschap: ,,God is Hij.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,   Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
gij aard' alom, zijn rijksdomein,   zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.  en als beminden weidt en voedt.''  
 
3. Treedt statig binnen door de poort. / Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  
Heft hier voor God uw lofzang aan: / Gebenedijd zijn grote naam. 
 
Stil gebed - Bemoediging en groet 
 
Zingen Opw. 192 (2x) 
Ik kom in uw heiligdom binnen, 
't voorhangsel ga ik voorbij. 
Ik breng U mijn offer, een zoete geur, 
vrucht van wat U deed in mij. 
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 
't Gaat nu alleen om uw eer. 
't Reukwerk van mijn lofgezang 
stijgt op in uw woning. 
Ik kniel voor de troon van mijn Koning. 
Samen met mijn stem hef ik 
ook mijn handen op tot U, 
het loflied komt diep uit mijn hart. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 
komen U toe, God van 't heelal.  



Verootmoediging 
 
Zingen Hemelhoog 338 
'k stel mijn vertrouwen  
op de heer, mijn god. 
want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k zie naar hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij. 
 
Leefregel 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing N.T. Mt. 17 : 1 - 8 
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een 
hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn 
gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling 
verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het 
woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie 
tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet 
uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 
6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun 
gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang 
te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 9 Toen ze van de berg 
afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat 
de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 
 
Zingen Hemelhoog 667 
1. Wees stil voor het aangezicht van God,  2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 
want heilig is de Heer.    omgeeft ons in dit uur. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  Wij staan nu op heilige grond, 
en kniel nu voor Hem neer;    waar Hij verschijnt met vuur; 
die zelf geen zonde kent    een eeuwigdurend licht 
en ons genade schenkt.    straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil voor het aangezicht van God,  Wees stil, want de heerlijkheid van God 
want heilig is de Heer.    omgeeft ons in dit uur. 
 
3. Wees stil, want de kracht van onze God / daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft / en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk / voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God / daalt neer op dit moment. 

Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 649 
1. Licht van de wereld     2. Hemelse Heer,  
u scheen in mijn duisternis,     U, die hoog en verheven bent, 
nu mag ik zien wie u bent.     Koning vol glorie en macht, 
Liefde die maakt     bent als een kind  
dat ik u wil kenen heer,     naar de wereld gekomen, 
bij u wil zijn elk moment.     legde Uw heerlijkheid af. Refrein 2x 
    
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen,     En nooit besef, ik hoe U leed, 
U wil ik aanbidden,      de pijn die al mijn zonde deed. (2x) 
U wil ik herkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
u bent zo geweldig goed voor mij! 
 

DIENST VAN BEVESTIGING EN AFSCHEID 
Afscheid 
 
Zingen Psalm 90 : 8 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.  
 
Presentatie - Opdracht 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bevestiging en herbevestiging 

- Gelofte 
- Bevestigingsgebed  
- Handoplegging 

 
Aanvaarding door de gemeente (allen staan) 
Gemeente aan u vraag ik of u al deze ambtsdragers, uit uw midden gekozen, 
wilt omringen met uw meeleven, hen wilt dragen in uw gebeden 
en met hen wilt meewerken in de dienst aan onze Heer. 
 
Wat is daarop uw antwoord? 


