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    OVERSTAPDIENST
 Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
    op zondag 9 juli 2017 om 9.30 uur,
  waarin de kinderen van groep 5 de overstap maken naar de 
    gewone kerkdiensten

   Thema: ‘Op zoek naar Jezus’

 

 Voorganger: ds. A.H. van Veluw
 Ouderling van dienst: dhr. Jaap Bezemer
 Organist: Gerwin van der Plaats
 M.m.v. enkele muzikanten
     Kosters: Richart en René
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Zingen voor de dienst:
- ‘Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij!’ (Hemelhoog 360)
- ‘’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.’ (Hemelhoog 299) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 68:7,9,12
7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de Here Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

9. God is de bron, de klare wel,
 springader voor heel Israël,
 uit Hem vloeit louter zegen.
 Zijn lof ontspringt als een fontein,
 zijn volk zal louter vreugde zijn,
 komend van allerwege.
 God, onze sterke bondgenoot,
 toon ons uw macht, uw krachten groot;
 Gij zult uw stad gedenken.
 Vorsten van verre bieden Hem
 terwille van Jeruzalem
 hun eerbied, hun geschenken.

12. Gij mogendheden, zingt een lied,
 zingt Hem die koninklijk gebiedt,
 hier en in alle landen.
 Hij heft zijn stem, een stem van macht-
 uw sterkte zij Hem toegebracht,
 strekt tot Hem uit uw handen.
 Zijn heerlijkheid en hoog bevel
 staan wakend over Israël,
 geen wankeling gedogend.
 Doorluchtig is uw majesteit,
 geef aan uw volk standvastigheid,
 o Here God hoogmogend.

Stil gebed/Bemoediging en Groet
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Zingen: ‘God heeft een plan met je leven’ (Hemelhoog 675)
1. God heeft een plan met je leven,
 Je bent hier met een doel.
 Geloof het diep van binnen,
 ‘t is meer dan een gevoel.
 Hij doet meer dan je kan bidden,
 Hij is groter dan je denkt.
 Ik weet dat Hij je helpt,
 ik weet dat Hij je kent.

Refrein:
 Dus stap uit je boot,
 durf op water te lopen.
 Vraag God om hulp,
 en de hemel gaat open.
 Wees maar niet bang,
 Hij is altijd bij jou.
 In de storm, in de strijd,
 in een moeilijke tijd:
 God is trouw.
 Halleluja, halleluja,
 Halleluja, halleluja!
 Halleluja, halleluja,
 Halleluja, halleluja!

Refrein:
Geloofsbelijdenis
Wij geloven in de Here God, 
onze Vader, die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in de stal van Bethlehem, 
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. 
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, 
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, 
die gekomen is op het pinksterfeest 
en die wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, 
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
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Zingen: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’ (Lied: 675)
1. Geest van hierboven,
 leer ons geloven,
 hopen, liefhebben door uw kracht!
 Hemelse Vrede,
 deel U nu mede
 aan een wereld die U verwacht!
 Wij mogen zingen
 van grote dingen,
 als wij ontvangen
 al ons verlangen,
 met Christus opgestaan. Halleluja!
 Eeuwigheidsleven
 zal Hij ons geven,
 als wij herboren
 Hem toebehoren,
 die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
 wat van U scheiden,
 Liefde die ons hebt liefgehad?
 Niets is ten kwade,
 wat wij ook lijden,
 Gij houdt ons bij de hand gevat.
 Gij hebt de zege
 voor ons verkregen,
 Gij zult op aarde
 de macht aanvaarden
 en onze koning zijn. Halleluja!
 Gij, onze Here,
 doet triomferen
 die naar U heten
 en in U weten,
 dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Deuteronomium 6:2-9 (NBV)
2U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn 
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u 
leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven 
gezegend worden. 3Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan 
zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u 
sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft 
toegezegd.
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4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom de 
HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd 
de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze 
uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed 
gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band 
op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad.

Zingen: Ps. 121:1,4
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. 
 Mijn herder zal niet slapen. 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed, 
 Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, 
 in eeuwigheid bewaren

Schriftlezing: Lukas 2:41-52 (NBV)
De twaalfjarige Jezus in de tempel
41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42Toen 
hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na 
afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem 
achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de veronderstelling dat hij zich 
bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem 
overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze 
hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 
46Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren 
zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 47Allen die hem 
hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48Toen zijn 
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ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, 
wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar 
je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist 
u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze begrepen niet 
wat hij tegen hen zei. 51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun 
voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in 
haar hart. 52Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam 
steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Zingen: ‘Gij die de ster van David zijt’ (Lied 519)
1. Gij die ster van David zijt
 en wijzen roept en dwazen leidt,
 Gij hebt in duister U gewaagd
 en naar de rechte weg gevraagd.

2. Gij die de Heer zijt en de Geest
 die van de aanvang is geweest,
 Gij hebt U onderworpen aan
 de letter van ons voortbestaan.

3. Gij die de zin der schriften zijt,
 Gods woord in alle eeuwigheid,
 Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
 een vuur van hoop heeft U verteerd.

4. O Zoon van God, ons aller hoofd,
 gelijk een kind hebt Gij geloofd
 en als een minnaar liefgehad
 Jeruzalem uw moederstad.

Verkondiging: ‘Op zoek naar Jezus’. De ouders, Maria en Jozef waren op 
zoek naar Jezus. In de kerk gaan wij ook op zoek naar Jezus: wie is Hij en wat 
betekent Hij voor ons? 
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Zingen: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ (Hemelhoog 88)
1. Zoek eerst het koninkrijk van God
 en zijn gerechtigheid,
 en dit alles krijgt u bovendien.
 Hallelu, halleluja.

Refrein:
 Halleluja, halleluja, halleluja,
 hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen,
 maar van ieder woord
 dat door de Heer gesproken wordt.
 Hallelu, halleluja.
Refrein:

3. Bid en u zal gegeven zijn,
 zoek en gij zult het zien,
 klop en de deur zal voor u opengaan.
 Hallelu, halleluja.
Refrein:

Overstappen
- Enkele herinneringen aan de KND
- Uitdelen boek waarbij de namen van de kinderen worden opgelezen

Zingen: Lied 416:1,2,4 (staande)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed

Uitleg waar het geld, dat de kinderen tijdens de clubs en 
kindernevendienst hebben opgehaald naar toe gaat
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Inzameling van de gaven: 1e collecte voor St. Yad I’ami
             2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (Hemelhoog 728)
Refrein:
 Jezus leeft in eeuwigheid.
 Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks als er een nieuwe dag begint,
 en het licht het van het duister wint.
 mag ik bij Hem binnengaan,
 voor zijn troon gaan staan,
 hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein:

2. Straks wanneer de grote dag begint,
 en het licht voor altijd overwint,
 zal de hemel opengaan,
 komt de Heer er aan,
 heffen wij dit loflied aan:

Refrein:
 Jezus komt in heerlijkheid.
 Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van ons leven.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud kerkelijke 
gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst is vanavond.
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


