
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 16 juli 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. W. Dekker
Ouderling van dienst: Mineke Kok
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Gerrit en Marrie

Zingen voor de dienst:
Lied 971: 1 en 3 (Nieuwe Liedboek: Zing een nieuw lied voor God de Here)
Lied 995 (Nieuwe Liedboek: O Vader, trek het lot U aan)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 75: 1 en 7 (U alleen, U loven wij)
1. U alleen, U loven wij,
 U loven wij, onze Heer,
 want uw naam zo rijk van eer
 is tot onze vreugd nabij.
 Men vertelt in heel het land
 al de wond’ren van uw hand.

Stil gebed, votum en groet

Lied: Opwekking 717 (Stil, mijn ziel wees stil)
1. Stil mijn ziel wees stil 
 en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen
 God omgeeft je steeds Hij is er bij
 in je beproevingen en zorgen
Refrein:

7. God is ‘t die ik loven zal,
 ik loven zal als mijn Heer.
 Ik vermeld zijn roem en eer,
 ik bewerk der bozen val.
 Al wie in Gods recht gelooft,
 gaat met opgeheven hoofd.

2. Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
 dwars door het dal zal Hij je leiden
 stil, vertrouw op Hem
 en hef je schild tegen de pijlen van    
 verleiding
Refrein:

Refrein: 
 God U bent mijn God
 en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen
 Vredevorst vernieuw een
 vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen

3. Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
 de waarheid die je steeds omarmd heeft
 wacht wacht op de Heer de 
 zwartste nacht verdwijnt wanneer het   
 daglicht doorbreekt
Refrein: 2x



Gebed

Schriftlezing: 1 Samuel 17: 17-50 (NBV)

Lied: Opwekking 764 (Zegekroon)
1. U zult altijd voor ons strijden;
 U hebt steeds uw trouw getoond.
 Deze waarheid is mijn blijdschap:
 Heer, U draagt de zegekroon,
 U, mijn helper en beschermer,
 U, mijn redder en mijn vriend.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.

2. Waar uw grootheid wordt bezongen,
 Wil ik knielen voor uw troon.
 Waar U bent, verstilt de onrust,
 Want U draagt de zegekroon.
 Vul dit huis nu met uw glorie,
 Vul ons hart met heilig vuur.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein 
 Halleluja! Jezus overwon.
 Jezus overwon.
 Halleluja, Prijs Hem,
 Die de wereld overwon.

3. U zult altijd voor ons pleiten;
 U zocht door tot U ons vond.
 En geen macht kan U bestrijden,
 Want U draagt de zegekroon.
 U bent Jezus, de Messias,
 Die de wereld redding biedt.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Refrein;
 Elke muur wordt neergehaald,
 Ieder bolwerk afgebroken.
 U draagt de zegekroon;
 U overwon, U overwon! (4x)
 Aan het kruis leek U verslagen,
 Maar U hebt de dood onttroont
 Zelfs het graf kon u niet houden,
 Want u draagt de zegekroon. 
Refrein;
 Elke muur wordt neergehaald,
 Ieder bolwerk afgebroken.
 U draagt de zegekroon;
 U overwon, U overwon.



Verkondiging, met als thema ‘Groeien in geloof’

Lied: Opwekking 763 (Ik heb U nodig)
1. Heer, ik kom en beken,
 nu ik hier dicht bij U ben:
 zonder U val ik uiteen;
 leid mijn hart door stormen heen.
-Refrein-
 O mijn Heer, ik heb U nodig;
 elk moment, zo nodig.
 U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
 O God, ’k heb U nodig.

2. Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
 U vergeeft en reinigt mij.
 Waar U bent, daar ben ik vrij;
 woon in mij en heilig mij.
-Refrein-

3. Leer mijn lied de weg naar U
 als verleiding mij omgeeft.
 Als ik niet kan staan, leun ik op U.
 Jezus, hoop die in mij leeft!
-Refrein- -2x-
 U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
 O God, ‘k heb U nodig.-2x-

Geloofsbelijdenis

Lied: Gezang 255: 1 en 4 (Ere zij aan God de Vader)
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
 de drieeenge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de drieeenge in zijn troon.

Een zegen voor de jongeren die op reis gaan

Zegenlied: Opwekking 746 (Zo zegent Hij jou)
1. De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
 Op alle wegen die je zult gaan

2. Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
 Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

3. Hij is als een schaduw, die met je meegaat
 Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

4. Halleluja lof, aanbidding
 brengen eng’len U ter eer,
 heerlijkheid en kracht en machten
 legt uw schepping voor U neer.
 Halleluja, halleluja,
 lof zij U, der eren Heer!



4. Ontvang nu de vrede en de genade,
 van God onze Vader, zo zegent Hij jou

Dankgebed en voorbeden

Collecte, het combo speelt “Heer wijs mij uw weg”
Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                              
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Slotlied: Opwekking 124 (Ik bouw op U)
1. Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
 niet eenzaam ga ik op de vijand aan
 (sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
 ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-

. 
 
 

3. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser
 Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd
 (In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 in rust met u die mij hebt voortgeleid. -2x-

Wegzending en zegen, besloten met Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen)
3.  Amen, amen, amen, 
 Dat wij niet beschamen.
 Jezus Christus onze Heer, 
 Amen, God, uw naam ter eer

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                              
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op 23 juli om:
  09.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
  19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy

2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
 en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
 (toch rijst in mij een lied van overwinning
 ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-


