
 Inzameling van de gaven  
1e collecte bestemd voor: Diaconie 
2e collecte bestemd voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Zingende Gezegend 186 

 
 
2. In vuur en vlam zet ons de Geest  3. Zijn wij bezorgd, bedroefd of bang,  
gegeven op het pinksterfeest,   dan zingen wij een nieuw gezang;  
het licht dat, op ons uitgestort,   de vlam, ons door de Geest beloofd,  
weerkaatst, vermenigvuldigd wordt.  wordt door geen duisternis gedoofd. 
 
4. (M) Soms is ons lied een vuurkolom,  5. (V) Hier straalt, nog voor de zon opgaat,  
soms blaast een psalm de muren om –  het licht dat nimmer ondergaat; 
dan is te horen, onverwacht,   het is nog niet voorgoed te laat – 
hoe wie gelooft ten laatste lacht!   geloof en doe uzelf geen kwaad! 
 
6. Zing met ons mee, uit alle macht,  
zing met ons mee te middernacht,  
zing met de hele kerk in koor, 
en geef dit licht de wereld door! 
 
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: 
25-05 om 09.30 uur Hemelvaartsdag Voorganger ds. G.H. Labooy 
28-05 om 09.30 uur Voorganger ds. H.J van Maanen 
28-05 om 19.00 uur Jongerendienst - Voorganger ds. H. van Wijnen 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 21 mei 2017 

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

Ouderling van dienst: Christien Heutink 
             Organist: Henk van der Weerd 

Koster: Gert en Jeanet 
 

Thema: Voor dit evangelie schaam ik mij niet… 
 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 302 Ho! stop! Sta eens even stil  
Opw. 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 71 : 1 en 2 
1. HEER, laat mij schuilen in uw hoede, 2. Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,  
begeef mij niet, o God,    waarin ik nacht en dag  
maak nimmer mij ten spot.    mij veilig bergen mag.  
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,  Mijn Rots, bij U is niets te duchten,  
verleen mij uw nabijheid    Gij hebt in al mijn noden  
en stel mij in de vrijheid.    redding en heil geboden 
 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Opw. 595  
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 kennen Heer,    naar de wereld gekomen, 
bij U wil zijn elk moment.    legde uw heerlijkheid af. Refrein 
 
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. 
U wil ik erkennen als mijn Heer.   En nooit besef ik hoe U leed, 
Want U alleen bent waardig,   de pijn die al mijn zonde deed. 
heilig en rechtvaardig,    
U bent zo geweldig goed voor mij.  Refrein 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 



Lezing O.T. Psalm 119 : 41 - 48 
41Laat mij, HEER, uw trouw ervaren, red mij, zoals u hebt beloofd. 42Dan kan ik 
antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord. 43Neem de waarheid nooit 
weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop. 44Ik zal mij houden aan uw 
wet, voor eeuwig en altijd. 45Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik 
uw regels. 46Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van uw richtlijnen, zonder 
schaamte. 47Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. 48Ik reikhals naar uw 
geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. 
 
Zingen Psalm 119 : 7 en 18 
7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.  
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.  
Open mijn oog, zodat het helder ziet,  
dat ik de wond’ren van uw wet ontware.  
O HEER, verberg mij uw geboden niet:  
ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 
 
18. Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit  
voor koningen en allen die regeren  
spreken van uw onwankelbaar besluit,  
roemen de wijze lering van den HERE.  
Ik strek mijn hand naar uw geboden uit,  
die heb ik lief en die zal ik begeren. 
 
Lezing N.T. Rom. 1 : 1 - 17 
1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het 
evangelie van God te verkondigen, 2 dat al bij monde van zijn profeten in de heilige 
geschriften is beloofd: 3 het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het 
nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed 
met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. 5 Hij heeft mij de 
genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken 
gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus 
Christus. 7 Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele 
wereld over uw geloof gesproken wordt. 9 God, die ik door de verkondiging van het 
evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in 
mijn gebeden noem. 10 En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven 
eindelijk naar u toe te komen. 11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten 
delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar bemoedigd te 
worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 13 U moest eens weten, broeders en 
zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere 
volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. 14 
Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en 
ongeletterde, 15 en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te 
verkondigen. 

En dan uit NBG: 
16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor 
een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid 
Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De 
rechtvaardige zal uit geloof leven.  
 
Zingen Lied 723  
1. Waar God de Heer zijn schreden zet  2. Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
daar wordt de mens, van dwang gered,   en schrijft in harten het geheim 
weer in het licht geheven.     van 's Vaders grote daden. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht   Zo leven wij om Christus' wil 
wordt aan het volk dat Hem verwacht   te allen tijd gerust en stil 
de ware troost gegeven.     alleen van zijn genade. 
 
3. O Heer, uw onweerstaanbaar woord  4. Gij hebt de vaderen bevrijd 
drijft rusteloos de eeuwen voort    en uit het diensthuis uitgeleid 
wat mensen ook verzinnen.     naar 't land van melk en honing. 
En waar de weg onvindbaar scheen   Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
mochten wij door geloof alleen    opdat het door de wereldnacht 
de tocht opnieuw beginnen.     de weg vindt naar uw woning. 
 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen EL 170 
1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer de zelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
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. 
 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 


