
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Stichting Present 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 727 : 1, 2, 3, 4 en 10 
1. Voor alle heil’gen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
 
4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één: zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 
 
10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 
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: 
30-07 om 09.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
30-07 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

     LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 23 juli 2017 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Willy Fix 

             Organist: Martien van der Knijff 
Koster: Jan en Berta 

Wapenrusting van God 
 

Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 450 : 1, 2 en 4 In Gods overwinning 
Hemelhoog 452 (oefenlied) O kerk, sta op  
 
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 
 
Zingen Psalm 27 : 7 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde / zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, / dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! / Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, / wacht op den HEER en houd u  

onversaagd. 



Geloofsbelijdenis 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing O.T. Jes. 59 : 15 - 20 
15 Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. 
16 Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op 
eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 17 Hij gordde 
het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij 
deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. 18 
Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn 
tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij zich. 19 In het westen zal men de naam 
van de HEER vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht 
van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER. 20 
Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de 
misdaad breken – spreekt de HEER. 
 
 
Zingen Psalm 68 : 10  
10. Sla, Heer, de horde van de Nijl, / bestraf hun macht, herstel ons heil.  
Uw gunst is ons van node. / Als brute stieren gaan, o Heer,  
ondieren tegen U te keer, / de volk’ren en hun goden.  
Wie dorst naar zilver en naar goud / en wie het met de oorlog houdt  
zult Gij terneder dwingen. / Gij die de hemelen doorkruist,  
verstrooi de vijand met uw vuist, / dan zal de aarde zingen. 
 
 
Lezing N.T. Efeziërs 6 : 10 - 20 
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de 
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en 
de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 
Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van 
het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de 
waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de 
inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal 
het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is 
kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen 
Gods woorden. 
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam 
en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden 
gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag 
openbaren van het evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat 
ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. 
 

Zingen Hemelhoog 452 
1. O kerk, sta op, met wapenrusting aan; / stel je op als Christus' leger. 
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan / in de kracht die God wil geven." 
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, / weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt / wie gevangen zit in 't duister. 
 
2. De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, / maar is tegen duist're machten. 
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest / en wees moedig en standvastig. 
Al dreigt gevaar aan elke kant, / de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: / vele volken als zijn erfdeel. 
 
3. Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, / waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, / Jezus is als Heer verrezen! 
De grote steen is weggedaan, / en Christus, Hij is opgestaan. 
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag / dat elk oog en hart Hem zien zal. 
 
4. Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap, / laat ons elke horde nemen. 
Dan lopen wij de wedloop om de prijs / te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd / getuigen van zijn majesteit. 
En wij zien uit, verlangend naar de dag / dat wij delen in zijn luister. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 321 : 1, 2, 3 en 5    
1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
3. Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht , Als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, Getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen Nog meer naar U uit.  
Stralend van vreugde, Getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen Nog meer naar U uit.  


