
8. Israël geleidde Hij    11. Looft den Heer, die in de nacht  
veilig door de woestenij.    der verneedring aan ons dacht,  
Hij wijst ons het rechte spoor.   die de tirannie verdrijft  
Trouw is Hij de eeuwen door.   door zijn gunst die eeuwig blijft.  
 
13. Aan den God des hemels zij / eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid / zal bestaan in eeuwigheid.  

VERKONDIGING 
Zingen Lied 911 
1. Rots waaruit het leven welt,   2. Niet de arbeid die ik lijd, 
berg mij voor het wreed geweld;   niet mijn ijver en mijn strijd, 
laat het water met het bloed    niet mijn have en mijn goed 
dat Gij stort in overvloed    komt uw eisen tegemoet, 
als een bron van Sion zijn,    ook mijn tranen en verdriet 
die ontspringt in de woestijn.   zijn voor niets, redt Gij mij niet. 
 
3. Ja, Gij zijt het die mij redt  4. Wat ik in mijn handen houd 
van uw eigen strenge wet,    is uw kruis tot mijn behoud. 
van mijn eigen dwaze schuld   Gij die naakten overkleedt, 
die Gij delgt in uw geduld,    die tot redding zijt gereed, 
God die al mijn kwaad verdroeg,   die melaatsen rein doet zijn, 
uw genade is genoeg.    kleed mij, red mij, maak mij rein. 
 
5. Als ik eens het leven laat / en de adem mij ontgaat, / als mijn oog gebroken is, 
als mijn ziel gedoken is / in de dorre doodsvallei, / o Gij rots, wees daar nabij! 
 
Pastorale mededelingen - Gebeden 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied 416  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
jou nabij op al je wegen    bij gevaar, in bange tijden, 
met zijn raad en troost en zegen.   over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
in zijn liefde je bewaren,    tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in de dood je leven sparen.    in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 

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

De volgende Erediensten zijn op: 
19-02 om 10.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
19-02 om 19.00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

LITURGIE voor de Zangdienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 12 februari 2017 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: André Heldoorn 
Organist Henk van der Weerd  

Kosters: Gert en Jeanet 
Thema: Als de majesteit van God de tempel vervult. 

Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 220 Wij knielen voor uw zetel neer  
Hemelhoog 575 Alle volken looft de Here 
 

WOORD VAN WELKOM 
Zingen Psalm 103 : 1, 2 en 8 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, / laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, / gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven / verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, / dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. / Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, / op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
8. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, / Hij heerst als koning over al het leven. 
Looft engelen, zijn hoge majesteit, / krachtige helden, die aan alle oorden 
als boden meldt zijn goddelijke woorden, / Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd. 
 

STIL GEBED - BEMOEDIGING EN GROET - INLEIDING BIJ HET THEMA 
 
Zingen Lied 247 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. / De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. / Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. / Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, / maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
3. U heb ik nodig, uw genade is / mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? / In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. / Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? / Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, / licht in het duister, wijs de weg  

omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. / In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

GELOOFSBELIJDENIS 



Zingen Hemelhoog 632 
1. God in ons midden,     2. Lam dat de zonden draagt,  
Heer, wij aanbidden,     Lam dat de leeuw verjaagt, 
met al uw kinderen wereldwijd,    uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - 
uw trouw aan mensen,     Gij spreidt geen macht ten toon, 
uw onbegrensde,      Gij zijt, o mensenzoon, 
uw ongekende majesteit.     onder een open hemel thuis. 
 
3. Licht van de overkant,     4. Koning der volken, 
fakkel die eeuwig brandt,     kom op de wolken, 
o vlam die ons naar Gods land geleidt,   keer al het kwade ten goede om, 
wie lopen in uw licht,    kom, Lam dat voor ons bloedt, 
zie, over hun gezicht,     kom, licht in overvloed, 
valt al de glans der eeuwigheid.    kom spoedig, Here Jezus, kom! 
 
5. God in ons midden, / Heer, wij aanbidden / met al de heiligen uw beleid, 
uw trouw aan mensen, / uw onbegrensde, / uw ongekende majesteit. 

 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN 

 
Lezing 1 Kron. 25 : 1 - 7 
1 De nakomelingen van Asaf, Heman en Jedutun werden door David en de hoofden van de 
eredienst van de gewone taken vrijgesteld om de lofliederen te zingen onder begeleiding van 
lieren, harpen en cimbalen. Hier volgt de lijst van de mannen die deze taak moesten 
verrichten: 2 Uit de familie van Asaf: Zakkur, Josef, Netanja en Asarela, zonen van Asaf. Zij 
begeleidden Asaf wanneer hij de lofliederen zong volgens de aanwijzingen van de koning. 3 
Uit de familie van Jedutun: Jedutuns zes zonen Gedalja, Seri, Jesaja, Chasabja en Mattitja. Zij 
begeleidden hun vader Jedutun wanneer hij onder begeleiding van de lier zong om de HEER 
te loven en te prijzen. 4 Uit de familie van Heman: Hemans zonen Bukkiahu, Mattanja, 
Uzziël, Sebuel en Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Giddalti en Romamti-Ezer, Josbekasa, 
Malloti, Hotir en Machaziot. 5 Zij waren de zonen van Heman, de ziener van de koning, die 
de woorden van God kon duiden en ze kracht bijzetten. (God schonk Heman veertien zonen 
en drie dochters.) 6 Zij allen begeleidden hun vaders Asaf, Jedutun en Heman op cimbalen, 
harpen en lieren bij de lofzang in de tempel van de HEER, en luisterden zo, volgens de 
aanwijzingen van de koning, de dienst in de tempel van de HEER op. 7 Met hun andere 
verwanten die in de zangkunst voor de HEER waren opgeleid, bestond de groep volleerde 
zangers uit tweehonderdachtentachtig man. 
 
Zingen Psalm 81, een Psalm van Asaf: 1, 2, 4, 5m, 7v, 10 en 14 
1. Jubelt God ter eer,  2. Laat de harpen slaan,  4. God heeft ons gezegd  
Hij is onze sterkte!   klinken de trompetten.  nooit gehoorde dingen.  
Juicht voor Isrels Heer,  Viert bij volle maan   Heilig is 't en recht  
stem en tegenstem   met muziek en mond  nu en t'allen tijd  
springen op voor Hem  een hernieuwd verbond  Hem die ons bevrijdt  
die ons heil bewerkte.  volgens oude wetten.  vrolijk toe te zingen.  
 
 

5. Onder lasten zwaar  7. Luister, welk bevel  10. Maar mijn eigen volk  
waart gij haast bezweken.  Ik u in wil scherpen.   was Mij niet terwille.  
Groot was het gevaar -  Hoor Mij, Israël!   Hoogmoed was hun tolk  
Ik vergat u niet,   Laat geen vreemde god,  en Ik liet hen gaan  
in het doodsgebied   laat geen vreemd gebod  in hun eigen waan  
gaf Ik taal en teken.   ooit u onderwerpen!   om hun trots te stillen.  
 
14. Keer terug tot Mij / Israël, gij trotse – / en de woestenij 
zal weer bloeien gaan; / Ik geef most en graan, / honing uit de rotsen. 
Lezing 2 Kron. 5 : 2 - 14 
2 Daarna liet koning Salomo de oudsten van Israël en de stamhoofden, allen die aan het hoofd 
van een familie stonden, naar Jeruzalem komen om de ark van het verbond met de HEER 
over te brengen vanuit de Davidsburcht, de bergvesting op de Sion. 3 Alle Israëlieten 
kwamen voor het feest in de zevende maand naar de koning. 4 Toen alle oudsten van Israël 
aanwezig waren, namen de Levieten de ark op. 5 De ark, de ontmoetingstent en de 
bijbehorende gewijde voorwerpen werden gedragen door de Levitische priesters. 6 Koning 
Salomo hield intussen met de Israëlieten, die zich met hem rond de ark verzameld hadden, 
een offerplechtigheid waarbij zo veel schapen, geiten en runderen werden geofferd dat hun 
aantal niet vast te stellen was. 7 De priesters brachten de ark van het verbond met de HEER 
naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem 
neer onder de vleugels van de cherubs, 8 zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich 
beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. 9 Deze draagbomen staken een stuk 
uit, en men kon de uiteinden ervan alleen zien wanneer men vlak voor de ark stond, dus vlak 
voor de toegang tot de achterzaal; van verder weg waren ze niet te zien. De ark bevindt zich 
daar tot op de dag van vandaag. 10 Hij bevat niets anders dan de twee platen die Mozes op de 
Horeb heeft doorgegeven toen de HEER een verbond sloot met de Israëlieten tijdens hun 
uittocht uit Egypte. 11 Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen 
– alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook zij die volgens het rooster 
geen dienst hadden, 12 en alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun 
zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de 
oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, 13 op dat 
moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de 
HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de 
zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, 
het huis van de HEER, zich met een wolk. 14 De priesters konden hun dienst niet meer 
verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. 
 
Zingen Psalm 136 : 1, 2, 3, m5, v8, 11 en 13 
1. Looft den HEER, want Hij is goed,  2. Geeft den God der goden eer,  
trouw in alles wat Hij doet.    jubelt voor den heren Heer.  
Want zijn goedertierenheid    Hij doet wondren, Hij alleen  
zal bestaan in eeuwigheid.    trouw door alle tijden heen.  
 
3. Looft Hem die de hemel schiep,   5. Die Egypte sloeg met rouw,  
zijn verstand is grondloos diep.   toonde Israël zijn trouw.  
Hij bereidde zee en land.    Hij bevrijdt met sterke hand.  
Eeuwig houdt zijn liefde stand.   Eeuwig houdt zijn liefde stand.  


