
 
Zingen Slotlied Opwekking 43 
1. In Gods overwinning  2. Als een machtig leger, 
trekken wij ten strijd.   vol van Geest en kracht, 
Samen in zijn leger,    gaan wij achter Jezus, 
Hem ten dienst gewijd.   die ons 't leven bracht. 
Christus, onze Koning,   Nergens heerse tweedracht. 
stelt Zich aan het hoofd.   Eén geloof, één Heer, 
Hij heeft ons de zege     )   één in hoop en liefde,    ) 
in de strijd beloofd.        )2x  juichend Hem ter eer.     )2x 
 
 
3. Tronen, machten, krachten 4. Volg uw Meester, kind'ren, 
zullen dra vergaan,    sluit u vast aaneen. 
waar de heil'gen samen   Hef het schild als pijlen 
vastgeworteld staan.   suizen om u heen. 
Niets kan ons weerhouden,   Hem zij eer, aanbidding, 
jagend naar het eind.   roem en heerlijkheid. 
Glorie voor de Schepper,  )   Zingen wij tot glorie      ) 
nu en voor altijd.               )2x  Hem in eeuwigheid.       )2x 
 
 
 
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: 
01-10 om 09:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 
01-10 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

        LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 24 september 2017 

  Aanvang: 19:00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Alie Pelleboer 
             Organist: Jeroen van der Scheer 

Koster: Gert en Jeanet 
 
 

Thema: ‘Echt Geloof’ 
  

Zingen voor de dienst 
Opw. 249  Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan 
Opw. 642  Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier 
 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 136 : 1, 3, 5 en 8 
1. Looft den Heer, want Hij is goed,   
trouw in alles wat Hij doet.     
Want zijn goedertierenheid     
zal bestaan in eeuwigheid.     
 
3. Looft Hem die de hemel schiep,  
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
5. Die Egypte sloeg met rouw,    
toonde Israël zijn trouw.     
Hij bevrijdt met sterke hand.    
Eeuwig houdt zijn liefde stand.    
 
8. Israël geleidde Hij  
veilig door de woestenij.  
Hij wijst ons het rechte spoor.  
Trouw is Hij de eeuwen door. 
 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst 



Geloofsbelijdenis (staande)   
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Schriftlezing : Johannes 3: 1-13 
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die 
van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen 
die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt 
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij 
al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 
ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en 
geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is 
geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten 
worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar 
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, 
‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat 
we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons 
getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe 
zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit 
iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? 
 
 
Zingen Zingende Gezegend 90 : 1, 2 en 4 (volgens melodie Psalm 81)  
 

 
 
 
2. Word gebouwd in Hem: stenen in zijn tempel;  
stad Jeruzalem, nieuw door God gesticht,  
volken zien uw licht,  knielen op uw drempel. 
 

4. Wat u is geleerd heeft geen mens bedrogen;  
wat er wordt beweerd, houd het goede land  
aan de overkant, Kanaän voor ogen! 
 
 
Schriftlezing : Johannes 3: 14-21 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon 
niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie 
niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods 
enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden 
meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad 
doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam 
is in alles wat hij doet.’ 
 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen Lied 837 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,   2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor; 
speurend langs allerlei wegen,   Laten wij anderen bloeden, 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,  Geven wij pijn en angsten door 
Meester, waar kom ik U tegen?   neem ons dan onder uw hoede. 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,   Spreek uw genezend woord vol macht, 
moe van onszelf en zonder kracht,   dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
dorstend naar liefde en zegen.   Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
3. Heer, als ons denken U ontkent,   4. Koning, Uw rijk is zo nabij, 
kan ons de leegte benauwen,   open mijn ogen en oren, 
als onze hand Uw schepping schendt,  onrustig is mijn hart in mij, 
wilt U ons dan nog vertrouwen.   totdat het nieuw wordt geboren. 
Twijfel of hoogmoed, onverstand,   Daarom zoekt U elk mensenkind, 
neem ons, Uw mensen, bij de hand,  zoek, herder, mij, opdat ik vind 
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.  en steeds meer bij U zal horen. 
 
 
Pastorale mededelingen en gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Stichting Galilea 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 


