
 

Liturgie voor de middagdienst van de Hervormde  

Gemeente De Hoeksteen op zondag 18 juni 2017 om 

16:30 uur 

Voorganger: ds van Ark  

Ouderling van dienst: Jan Kraan 

Band: de Hoeksteen band 

Kosters: Richard en Rene 

 

Thema: “Family matters” 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 399 

Vader God, ik vraag me af  

hoe ik ooit heb geleefd  

zonder te weten  

dat Uw vader hart al  

zo lang om mij geeft 

 

Maar nu ben ik Uw kind, 

nu mag ik wonen in Uw huisgezin  

en ik zal nooit meer eenzaam zijn 

want Vader, U ben altijd bij mij 

 

Heer, ik wil U prijzen 

Heer, ik wil U prijzen 

Heer, ik wil U prijzen 

Zolang ik leef..  

 

Ooooooooow 

 

Heer, ik wil U prijzen 

Heer, ik wil U prijzen 

Heer, ik wil U prijzen 

Zolang ik leef.. 

 

Opwekking 462 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 

Daarom kniel ik neer bij U 

Om bij U te zijn is de grootste eer, 

Daarom buig ik mij voor U. (2x) 

 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 

en om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

kom ik nu tot U, o Heer. 

 

Aan uw voeten Heer.. 

 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 

hier in een plaats van aanbidding, 

in Geest en waarheid samen één te zijn, 

in aanbidding voor U. 

 

Aan uw voeten Heer.. 

 

Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

ja zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt. 

En ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

 

Welkom en mededelingen  

 

Opwekking 136  

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn  

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en vredegroet  

 

Psalm 103: 4 

4. Gods goedheid gaat het hemelblauw te boven 

voor wie Hem dienen en in Hem geloven.  

Veel verder dan wij mensen kunnen gaan 

van oost naar west, verwijdert Hij de zonden. 

Door niemand worden ze teruggevonden; 

zelfs niet door God: Hij denkt er nooit meer aan. 

 

5. De HEER zal als een vader voor ons zorgen. 

In zijn ontferming houdt Hij ons geborgen. 

Hij kent wie van Hem houden, groot en klein 

want Hij is zelf de schepper van het leven. 

Zijn eigen adem heeft Hij ons gegeven. 

Hij weet hoe kwetsbaar en hoe zwak wij zijn. 

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van Het 

Woord  

 

Opwekking 320 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drie-een'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-een'ge in zijn troon. 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 



 

Ere zij de Heer der eng'len, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aard' en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

looft de Koning, heel zijn kerk. 

 

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 heren Heer! 

 

De kinderen van de basisschool groep 3 t/m 5 mogen 

naar de aangegeven zaal voor een activiteit passend 

binnen het thema “Family matters”. 

 

Schriftlezing  

Mattheüs 11: 25-30 
25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer 

van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wij-

zen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar 

ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, 

zo hebt u het gewild. 27Alles is mij toevertrouwd door 

mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de 

Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, 

en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 

lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust ge-

ven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 

jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en 

mijn last is licht.’ 

 

Galaten 4: 4-7 
4Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, 

geboren uit een vrouw en onderworpen aan de 

wet, 5maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet 

opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6En omdat u 

zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn 

Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7U bent nu 

geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn 

kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. 

 

Op toonhoogte 281 

Mannen: Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij 

bent, 

U al mijn gedachten en verlangens kent, 

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Vrouwen: Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt 

en leidt, 

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 

voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Mannen: Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 

voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, 

ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Vrouwen: Mijn woorden schieten vaak te kort, o 

Heer, 

wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer, 

‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Allen: Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 

dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 

dat ik U in dit lied van harte danken kan, 

mijn Vader, dank U wel 

 

Voor de kinderen van de basisschool groep 1 en 2 is er 

tijdens de verkondiging een kleuteropvang.  

 

Verkondiging  

 

Opwekking 436 

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’  

 

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw Naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’  

 

Refrein: 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

 

Onze Vader in de hemel 

geef ons daaglijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij dat doen 

hen vergeven die ons iets schuldig zijn 

 

Refrein: 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

 

En leidt ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van het kwaad 

 

Refrein: 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Amen, amen 



 

Dankgebed  

 

Collecte (onder de collecte mogen de kinderen uit de 

oppas gehaald worden) 

 

1e collecte is voor: Diaconie 

2e collecte is voor: Pastoraat en Eredienst 

3e collecte is voor: Aflossing en onderhoud kerke-

lijke gebouwen. 

 

Zegen 

Opwekking 746 

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 

Op alle wegen die je zult gaan 

 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 

Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 

 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat 

Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 

 

Ontvang nu de vrede en de genade, 

van God onze Vader, zo zegent Hij jou 

 

 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor:  

Het Jongerenproject (teruggave collecte) 

 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 

De volgende dienst is vanavond, aanvang 19:00 uur 

Voorganger:  ds. H.J. van Maanen 

Verdiepingsdienst 

De volgende middagdienst: 10 september om 16:30 

uur 

Voorganger:  ds. A.H. van Veluw 

 

 

Fijn dat u er was, we wensen u een goede zondag-

avond toe! 

 

 

 

 

 


