
 Zingen Lied 912: 1, 3, 5 en 6 
1. Neem mijn leven, laat het,  Heer,   3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
toegewijd zijn aan uw eer.     U, mijn Koning hulde biedt. 
Maak mijn uren en mijn tijd    Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
tot uw lof en dienst bereid     dat zij uw getuigen zijn. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,   6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
dat hij U geheiligd zij.     ‘k leg voor U haar schatten neer. 
Maak mijn hart tot uwe troon,    Neem mijzelf en voor altijd 
dat uw Heil’ge Geest er woon.    ben ik aan U toegewijd. 
 
Pastorale mededelingen - Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte: Evangelisch Begeleidingscentrum 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Filmpje katonti          mi col      ha chasadiem     we        mi col      ha emet 

ik ben te klein      voor alle    gunstbewijzen      en    voor alle          trouw 
 
Zingen Slotlied Hemelhoog 445  
1. 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 
ik bouw op U en ga in uwe naam -2x- 
 
2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
(toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam -2x- 
 
3. 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 
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: 
30-04 om 19.00 uur Voorganger - ds. G.H. Labooy 

      Thema: Heel de schepping, prijs de Heer! Hebben Christenen iets met milieu? 
07-05 om 09.30 uur Doopdienst - Voorganger ds. H.J. van Maanen 
07-05 om 16.30 uur Middagdienst - Voorganger G. Doorn 
07-05 om 19.00 uur Ouderendienst - Voorganger ds. A.H. van Veluw 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 30 april 2017 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: René Bosman 
             Organist: Henk van der Weerd 

Koster: Gerrit en Marrie 
Thema: Te klein voor uw gunstbewijzen 

 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 298 Genade, zo oneindig groot 
Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God  
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 27 : 1 en 4 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ,,Zoek mijn aangezicht''. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Lied 919 : 1, 3 en 4    
1. Gij die alle sterren houdt / in uw hand gevangen,      
Here God, hoe duizendvoud / wekt Gij ons verlangen!      
Ach, ons hart / is verward,    
leer het op uw lichte / hoge rijk zich richten.      



3. God, is dan wat U verliet    4. Christus, stille vaste ster, 
uit uw hand gevallen?     o Gij licht der lichten, 
Mist Gij onze wereld niet     waarnaar wij van her en der 
bij uw duizendtallen?     onze schreden richten, 
Blijf niet ver,       geef ons moed; 
doe één ster      't is ons goed 
in de nacht ons gloren,     U te zien, Getrouwe, 
of wij zijn verloren!      uw hoog rijk te aanschouwen. 
 
Verootmoediging 
 
Zingen Hemelhoog 554 : 1, 2, 3, 5 en 7 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,   2. Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U voor elke nieuwe dag.    dank U, o God voor al wat leeft, 
Dank U dat ik met al mijn zorgen    dank U voor wat ik niet verdiende: 
bij U komen mag.      dat U mij vergeeft. 
 
3. Dank U voor alle bloemengeuren,   5. Dank U dat U hebt willen spreken, 
dank U voor ieder klein geluk,    dat U, U hoort een ieders taal. 
dank U voor alle held’re kleuren,    Dank U dat U het brood wilt breken 
dank U voor muziek.     met ons allemaal. 
 
7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Leefregel  
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Gen. 32 : 2 - 13 
2Jakob trok verder. Plotseling verschenen er engelen van God op zijn weg. 3‘Een leger 
van God!’ riep Jakob uit toen hij hen zag, en hij noemde die plaats Machanaïm. 
4Jakob stuurde boden vooruit naar zijn broer Esau in Seïr, het gebied van Edom, 5en 
droeg hun het volgende op: ‘Jullie moeten tegen mijn heer, tegen Esau, zeggen: “Uw 
dienaar Jakob laat u weten dat hij een tijdlang bij Laban heeft gewoond en pas nu bij 
hem is weggegaan. 6Hij heeft daar runderen, ezels en schapen en geiten in bezit 
gekregen, en ook slaven en slavinnen. Deze boodschap laat hij aan u, zijn heer, 
overbrengen in de hoop dat u hem goedgezind zult zijn.”’ 
7Toen de boden bij Jakob terugkwamen, meldden ze hem: ‘We zijn bij uw broer Esau 
geweest, en hij komt u tegemoet, met vierhonderd man.’ 8Jakob schrok hevig, het 
angstzweet brak hem uit. Daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen, 
evenals zijn schapen en geiten en zijn runderen en kamelen. 9Als Esau op het ene 
kamp afkomt en daar alles doodt, dacht hij, kan het andere kamp tenminste nog 

ontkomen. 10En hij bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader 
Isaak, HEER, die tegen mij gezegd heeft: “Ga terug naar je land, naar je familie, ik zal 
jou voorspoed geven” – 11ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw 
dienaar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok ben ik indertijd de Jordaan hier 
overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. 12Ik smeek 
u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer, ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij 
en iedereen zal doden, ook de kinderen en hun moeders. 13U hebt immers zelf gezegd: 
“Ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen, ze zullen zo talrijk zijn als 
zandkorrels aan de zee – niet te tellen zullen ze zijn.”’ 
 
Zingen Lied 978 : 1 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren,   4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
de aarde met haar wel en wee,    en laat mij door de wereld gaan 
de steile bergen, koele meren,    met open ogen, open oren 
het vaste land, de onzeek’re zee.    om al uw tekens te verstaan. 
Van U getuigen dag en nacht.    Dan is het aardse leven goed, 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.    omdat de hemel mij begroet. 
 
Lezing N.T. Joh. 10 : 11 - 18 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12Een 
huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de 
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf 
valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen 
kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn 
schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 
voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi 
komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 
kudde zijn, met één herder. 17De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het 
ook weer terug te nemen. 18Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om 
het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader 
heb gekregen.’ 
 
Zingen Hemelhoog 428 
Refrein 
Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
1. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent. Refrein 
 
2. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet. Refrein 
 
Verkondiging 


