
Zingen Hemelhoog 629 
1. Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
 
Refrein 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
3. Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven, Door de kracht van Uw liefde Refrein (2x) 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Stichting Present 

2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst  
Zingen Slotlied 755 
1. Toch overwint eens de genade,   2. O welk een vreugde zal het wezen, 
en maakt een einde aan de nacht.   als Hem elk volk is toegedaan; 
Dan onderwerpt de Heer het kwade,  uit aard' en hemel opgerezen 
dan is de strijd des doods volbracht.  vangt dan het nieuwe loflied aan. 
De wereld treedt in 's Vaders licht,   Als ieder voor de Heer zich buigt 
verheerlijkt voor zijn aangezicht.   en aller stem Gods lof getuigt. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  
Thema volgende week 30 juli: Gelijkenis van het huis op de rots (Mt. 7 : 24 - 27) 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 
23-07 om 19.00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
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: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Willy Fix 

             Organist: Henk van der Weerd 
Koster: Jan en Berta 

 
Thema: de schat in de akker en de waardevolle parel 

 
Zingen voor de dienst 
OTH 557 Een parel in Gods hand  
Lied 833 Take, o take me as I am (3x Nederlands, 1x Engels) 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 63 : 1 en 2  
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,  2. Eens zag ik in uw tempelhof  
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.  U in uw glorie hoogverheven,  
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  wiens gunst mij meer is dan het leven,  
die leven zijt en leven laat.    mijn lippen stamelden uw lof.  
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  Mijn leven lang wil ik U prijzen,  
en dorsten naar U in een land,   uw naam aanbidden, want Gij voedt  
waarop de zon verzengend brandt, -  mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.  
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.  O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Psalm 63 : 3 
3. Wanneer ik wakend in de nacht  
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,  
dan mag ik weer uw goedheid proeven;  
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.  
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,  
zing ik mij van mijn zorgen vrij.  
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,  
door uw hand word ik vastgehouden. 
 
Verootmoediging 
  



Zingen Opw 40  
1. Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, )  
halleluja, halleluja. ) 4x 
 
2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken word, hallelu halleluja. Refrein 
 
3. Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan, hallelu halleluja. Refrein 
 
Wetslezing 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Richteren 9 : 5 - 15 (even een korte inleiding bij het verhaal: ‘bij gebrek aan 
gewicht omhoog vallen’) 
5Alleen Jotam, de jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt. 6Daarop 
kwamen de burgers van Sichem en Bet-Millo bij de eik bij het gedenkteken in Sichem 
bijeen en riepen Abimelech tot koning uit. 
7Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de 
top: ‘Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren! 8Eens gingen de 
bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: “Wilt u onze 
koning zijn?” 9Maar de olijfboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie af te 
staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere 
bomen uit?” 10Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze koning 
zijn?” 11Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af 
te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 12Toen vroegen ze het aan 
de wijnstok: “En u, wilt u onze koning zijn?” 13Maar de wijnstok antwoordde: “Zou 
ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven 
boven de andere bomen uit?” 14Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: “En 
u, wilt u onze koning zijn?” 15En de doornstruik antwoordde: “Als u mij werkelijk tot 
uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar 
zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal 
verteren.” 
 
Zingen Psalm 105 : 2 
2. Vraagt naar des HEREN grote daden; / zoekt zijn nabijheid, zijn genade.  
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, / zijn wonderen ten teken stelt,  
volk dat op Abram u beroemt, / met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
 

Lezing Mt. 13 : 44 - 46 
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een 
akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles 
te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was 
naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 
 
Zingen Hemelhoog 91 
1. Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt  
Het lijkt op een schat in de grond 
Eenmaal had een man die schat ontdekt 
Hij was zo blij dat hij hem vond 
En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis 
Verkocht hij alles wat hij had 
Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan 
En hij kocht die schat 
Lala lailala 
 
2. Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt 
Het lijkt op een parel zo duur 
Eenmaal had een koopman hem ontdekt 
En toen begon z'n avontuur 
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis 
Heeft hij al wat hij had verkocht 
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur 
Die hij had gezocht  
Lala lailala 
 
3. Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt 
Het lijkt op een mosterdzaad 
't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien 
Het allerkleinste wat bestaat 
Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond 
Wordt het haast wel zo groot als een eik 
Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen 
Zo is het koninkrijk 
Lala lailala  
 
 
De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
 
Verkondiging 


