
7. (A) Vogels, vissen, wild en vee,   8. (M) En gij mensen, allen saam, 
dieren hoog en laag, doe mee,   zegent nu de hoge naam, 
ieder met uw eigen stem,    voegt u in het grote koor 
in het feestconcert voor Hem.   van zijn volk de eeuwen door. 
 
9. (V) Want in 't dodelijke uur  10. (A) Al wat leeft, wees welgemoed, 
gaat Hij voor ons door het vuur   looft de Heer, wat Hij is goed. 
en Hij zal ons op doen staan   Zegent Hem dan, hier en nu, 
om Hem achterna te gaan.    want zijn goedheid zegent u. 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  

1e collecte: Evangelisch Begeleidingscentrum 
2e collecte: Pastoraat en Eredienst  

 
Zingen Slotlied 413 
1. Grote God, wij loven U,    2. Alles wat U prijzen kan, 
Heer, o sterkste aller sterken!   U, de Eeuwge, Ongeziene, 
Heel de wereld buigt voor U   looft uw liefd' en zingt ervan. 
en bewondert Uwe werken.    Alle eng’len, die U dienen, 
Die Gij waart te allen tijd,    roepen U nooit lovensmoe: 
blijft Gij ook in eeuwigheid.   Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
 
 
 
 
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: 
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: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: René Bosman 
             Muzikale medewerking: Martien, Sander, Jenitha, Sanne en Josh 

Koster: Gerrit en Marrie 
Thema: Heel de schepping, prijs de Heer! Hebben Christenen iets met milieu? 

 
Zingen voor de dienst 
Opw 355 U die mij geschapen hebt 
Lied 978 Aan U behoort o Heer der heren 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 98 : 1, 3 en 4 
1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
want Hij bracht wonderen tot stand.   de psalmen gaan van mond tot mond. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen    De naam des HEREN wordt geprezen, 
met opgeheven rechterhand.    lofzangen gaan de wereld rond. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde   Hosanna voor de grote Koning, 
bevrijdend heil en bindend recht    verhef, bazuin, uw stem van goud, 
voor alle volkeren op aarde.    de HEER heeft onder ons zijn woning, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.    de HEER die bij ons intocht houdt. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen / Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, / de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, / Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, / zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Stil gebed           -           Bemoediging en groet           -           Inleiding bij het thema 
 
Zingen en voordragen Lied 823 
1. V Gij hebt, o Vader van het leven,  2. Z Uw wijsheid en uw welbehagen 
de aarde aan de mens gegeven,    bepalen 's mensen levensdagen  
het land, de zee is zijn domein.    en wijzen hem zijn woonplaats aan.  
Gij hebt hem aan het woord doen komen   Hij is ten prooi aan duizend vrezen,  
om tussen werklijkheid en dromen    toch mag hij vrij en veilig wezen  
getuige van uw Geest te zijn.    en heersen over het bestaan.  
      
3. V Hij overmant de wilde dieren,    4. V Door een geheimenis omsloten,  
vaart uit op zeeën en rivieren,    door alle dingen uitgestoten,  
doorzoekt der aarde donk’re schoot.   gaat hij op alle dingen in.  
Ja, hij snelt voort op hoge winden    Alleen uw woord geeft aan zijn falen,  
om de allerlaatste grens te vinden.    zijn rustloos zoeken en verdwalen  
Zo vindt hij onverhoeds de dood.    een onuitsprekelijke zin. 



5. Z O God, wij bouwen als ontheemden, / wij wonen en wij blijven vreemden,  
bestemd voor hoger burgerrecht. / Wil ons, o Koning der getijden,  
een woning in de stad bereiden / waar Gij het fundament van legt.  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Genesis 1 : 26 - 2 : 4 
26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij 
moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over 
het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens 
als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk 
schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word 
talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, 
over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei 
God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; 
dat zal jullie voedsel zijn. 30Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de 
hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten 
tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat 
het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 
21Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende dag had 
God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3God 
zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn 
scheppingswerk. 4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo 
werden ze geschapen. 
 
Lezing Genesis 3 : 17 - 19 
17Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik 
je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan 
te eten, je hele leven lang. 18Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn 
gewassen leven. 19Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit 
je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ 
 
Zingen Lied 835 : 1, 2 en 4 
1. Jezus, ga ons voor     2. Valt de weg ons lang, 
deze wereld door,      zijn wij klein en bang, 
en U volgend op uw schreden    sterk ons, Heer, om zonder klagen 
gaan wij moedig met U mede.    achter U ons kruis te dragen. 
Leid ons aan uw hand     Waar Gij voor ons tradt, 
naar het vaderland.      is het rechte pad. 
 
4. In de woestenij, / Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen / tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd / in uw heerlijkheid. 
 

Lezing N.T. Kol. 1 : 12 - 20 
12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de 
erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de 
duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de 
verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 15Beeld van God, de 
onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16in hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, 
machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17Hij bestaat vóór alles 
en alles bestaat in hem. 18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, 
eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19in hem heeft heel de volheid 
willen wonen 20en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op 
aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
 
Zingen Lied 985 
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 154b (in beurtzang Allen, Mannen, Vrouwen) 
1. (A) Heel de schepping, prijs de Heer! 2. (M) Zegent Hem, gij zon en maan, 
Al zijn werken, geef Hem eer!   sterren in uw vaste baan, 
En gij, engelen in koor:    laat uw licht in volle schijn 
zingt uw gloria ons voor!    voor de Heer een loflied zijn. 
 
3. (V) Alle wind en alle weer,   4. (A) Licht en donker, dag en nacht, 
alles wat er gaat te keer,    strenge winter, zomer zacht, 
angstaanjagend in uw kracht,   ieder op zijn eigen tijd, 
weest de weerklank van Gods macht.  zingt een lied de Heer gewijd. 
 
5. (M) Berg en heuvel, rots en dal,   6. (V) Alles wat op aarde groeit, 
klaterende waterval,     wat ontkiemt en wat er boeit, 
geeft luidkeels de echo weer   weest een kleurig lofgedicht 
van de jubel tot zijn eer.    voor zijn vriend'lijk aangezicht. 


