
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst  
 
Zingen Slotlied Opw. 249  
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden  
in woord en in werk. 
Eén zijn in U,  
dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Zegen  
 
Zingen Lied 363 
 Dat s Heren zegen op u daal, 
zijn gunst uit Sion u bestraal, 
Hij schiep t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
16-07 om 19.00 uur Voorganger ds. W. Dekker 
23-07 om 09.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
23-07 om 19.00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 

     LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 juli 2017 

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

Ouderling van dienst: Mineke Kok 
             Organist: Kees Kuiper 

Koster: Gerrit en Marrie 
 

Thema: Israël bevrijd uit Egypte 
 

Zingen voor de dienst 
Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal (2x) 
Lied 886: Abba Vader (En, Nl) 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 68 : 9 en 11 
9. God is de bron, de klare wel,    11. Ook zelfs het land der duisternis 
springader voor heel Israël,     zal weten wat uw luister is,  
uit Hem vloeit louter zegen.    Egypte zal U eren. 
Zijn lof ontspringt als een fontein,    Het morgenland strekt als een bruid 
zijn volk zal louter vreugde zijn,    de handen haastig naar U uit,  
komend van allerwegen.     ook daar zult Gij regeren. 
God, onze sterke bondgenoot,    De wereld brengt U huldeblijk,  
toon ons uw macht, uw krachten groot;   want heel de wereld is uw Rijk,  
Gij zult uw stad gedenken.     Jeruzalem het midden; 
Vorsten van verre bieden Hem    koningen overal vandaan 
terwille van Jeruzalem     komen met schatting voor U staan,  
hun eerbied, hun geschenken.    elk land zal tot U bidden. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst 
 
Verootmoediging 
 
Zingen Lied 287 : 1 en 2 
1. Rond het licht dat leven doet   2. Rond het boek van zijn verbond 
groeten wij elkaar met vrede;    noemen wij elkaar bij name, 
wie in voor- of tegenspoed     roepen wij met hart en mond 
zegen zoekt, mag binnentreden,    levenswoorden: ja en amen   
bij de Heer zijn wij hier thuis,    als de kerk van liefde leest 
kind aan huis.      is het feest! 
 



Wetslezing 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Exodus 12 : 29 - 42 
29Midden in de nacht doodde de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de 
eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, 
en ook al het eerstgeboren vee. 30De farao, zijn hovelingen en alle andere Egyptenaren 
schrokken die nacht wakker, en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was 
geen huis waarin geen dode was. 
31Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk 
weg,’ zei hij, ‘u en alle Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd. 
32Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn! Maar 
bid dan ook voor mij om zegen.’ 33De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo 
snel mogelijk uit hun land weg te gaan. ‘Anders sterven we allemaal nog!’ zeiden ze. 
34Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen, met daarin het nog ongedesemde deeg, 
wikkelden die in kleren en namen ze op de schouders. 35Ze hadden gedaan wat Mozes 
had opgedragen en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren 
gevraagd. 36En de HEER had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind 
waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. 
37De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; hun aantal bedroeg ongeveer 
zeshonderdduizend, vrouwen en kinderen niet meegerekend, 38terwijl er bovendien een 
grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudden 
schapen, geiten en runderen mee. 39Van het deeg dat ze uit Egypte hadden 
meegenomen bakten ze ongedesemde broden. Doordat ze uit Egypte waren weggejaagd, 
was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor andere proviand te 
zorgen. 
40Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond; 41na precies 
vierhonderddertig jaar – geen dag eerder of later – trok het volk van de HEER, in 
groepen geordend, uit Egypte weg. 42Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte 
weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de 
HEER, elke generatie opnieuw. 
 
Zingen kinderlied Hemelhoog 455 
1. Zit je in het donker    2. Kijk je weer zo somber 
Jezus zal er zijn     Jezus maakt je blij 
Is je hart vol zonde     Zit je vastgebonden 
Jezus maakt het rein     Jezus maakt je vrij 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn  Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn  Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 
3. Dan wordt alles anders / Kan je zoveel meer 
Kijk eens wat je aandurft / Samen met de Heer 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 

Lezing Marc. 14 : 32 - 42 
32Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: 
‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes 
met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34en zei tegen hen: ‘Ik voel 
me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen 
op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36Hij 
zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet 
gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te 
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ 39Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. 40Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen 
vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. 41Toen hij voor 
de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en 
te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt 
uitgeleverd aan de zondaars. 42Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al 
vlakbij.’ 
 
Zingen Lied 562 : 1   
Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten, 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan!     (Tijdens het naspel mogen de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 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: 
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.     (Aansluitend komen de kinderen terug) 


