
 

Verkondiging 

 

Zingen: Opwekking 687 

1. Heer, wijs mij uw weg   2. Heer leer mij uw weg 

En leid mij als een kind   Die zuiver is en goed. 

Dat heel de levensweg   Uw woord is onderweg 

Slechts in U richting vindt.   Als een lamp voor mijn voet. 

Als mij de moed ontbreekt   Als mij het zicht ontbreekt, 

Om door te gaan,    Het donker is, 

Troost mij dan liefdevol   Leid mij dan op uw weg, 

en moedig mij weer aan.   de weg die eeuwig is. 

 

3. Heer, leer mij uw wil   4. Heer toon mij uw plan; 

Aanvaarden als een kind   Maak door uw Geest bekend 

Dat blindelings en stil   Hoe ik U dienen kan 

U vertrouwt, vrede vindt.   En waarheen U mij zendt. 

Als mij de wil ontbreekt   Als ik de weg niet weet, 

Uw weg te gaan,    De hoop opgeef, 

Spreek door uw Woord en Geest,  Toon mij dat Christus  

mijn hart en leven aan   heel mijn weg gelopen heeft (2x) 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Kerk in Actie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied 416 uit het Nieuw Liedboek 

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,  2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen,    bij gevaar, in bange tijden, 

met zijn raad en troost en zegen.   over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn.  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,  4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

in zijn liefde je bewaren,   tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in de dood je leven sparen.    in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn.  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

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: 

03-09 om 19.00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

10-09 om 9.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy    Heilige doop + gedachtenis 

10-09 om 16:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw Middagdienst 

10-09 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen Verdiepingsdienst 

 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 3 september 2017 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Evelien School 

             Organist: Gerwin van der Plaats 

m.m.v. de band van de Vakantie Bijbel Week 

Koster: Gerrit en Marrie 

 

 

Thema: (T)op Survival.   Aansluitend bij de Vakantie Bijbel Week 
  

Zingen voor de dienst 

Opwekking voor kinderen 241 :   Van A tot Z 

Oefenen Projectlied VBW :  (T)op Survival 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 122 : 1, 2 en 3 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 

toen men mij zeide: “Gord u aan   Hier gingen ons de voeten voor 

om naar des Heeren huis te gaan!   der pelgrims, die de Heer verkoor, 

Kom ga met ons en doe als wij!”   hier, waar uw heil'ge muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin,    Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in,    wij treden uwe poorten in 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd,   Zo is het Israël gezegd; 

wel saamgevoegd en welgebouwd,  hier zijn de zetels van het recht, 

o schone stede, die wij groeten.   de troon, waar David zal regeren! 

 

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord / dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij / gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin / wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! / Om al mijn broeders binnen u, 

om 's Heren tempel wil ik u / o stad van God, met vrede groeten. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Lied 280 : 1, 3, 5 en 6 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 3. Dit huis, dat alle sporen draagt 

waar 't Woord aan ons geschiedt.   van wie maar mensen zijn 

God roept zijn Naam over ons uit   de pijler die het alles schraagt 

en wekt in ons het lied.   wilt Gij die voor ons zijn? 

 



 

 

5. Onthul ons dan uw aangezicht  6. Vervul ons met een nieuw verstaan 

uw Naam, die met ons gaat   van 't Woord, waarin Gij spreekt 

en heilig ons het met uw licht,   en reik ons zelf als leeftocht aan 

uw voorbedachte raad.   het Brood, dat Gij ons breekt. 

Verootmoediging 

 

Zingen: Elly &Rikkert 395 

1. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat  Of je bruin bent, of sproetig of blond 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer  Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met de bel van je fiets op de maat   met je hand of je voet of je mond 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij  Want een vrolijk geluid maakt je blij 

Doe je mee, want ook jij hoort erbij  Ben je ziek of gezond, kom erbij 

Zing en fluit      Ook je stem 

Roep het uit      Is van Hem 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer  Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

3. Maak een vrolijk geluid voor de Heer / Of je thuis bent, of buiten op straat 

maak een vrolijk geluid voor de Heer / Met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij / Dat Hij jubelt met jou en met mij 

Zing en fluit / Roep het uit / Maak een vrolijk geluid voor de Heer  

 

 

Wetslezing uit Genesis 12 : 1-2  Abraham moet op weg 

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je 

naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk 

maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.  

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Lezen Psalm 121 

1Een lied voor de reis naar Jeruzalem. De Heer zal je beschermen 

Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. 2Daar is de Heer, hij 

helpt mij. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 3De Heer zorgt ervoor dat jou niets 

overkomt. Hij beschermt je, hij slaapt niet. 4Hij slaapt nooit, hij let goed op. 

Hij beschermt zijn volk Israël altijd.5De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, 

Hij is als je schaduw aan je rechter hand, bij hem ben je veilig. 6Er overkomt je geen 

kwaad, niet overdag en niet in de nacht. 7De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad 

zal je niet raken. 8De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang. 

 

Zingen: Opw. 640  Ik hef mijn ogen op naar de bergen 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer, die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

 

 

Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-16 

6Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet 

immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.7Door 

zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog 

voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn 

huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid 

die voortkomt uit het geloof. 

8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een 

plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.9Door 

zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. 

Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in 

tenten10omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en 

gebouwd.11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven 

en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en 

wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.12Zo bracht één man, 

wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel 

staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. 

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid 

worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op 

aarde leefden als vreemdelingen en gasten.14Door zo te spreken lieten ze blijken op 

doorreis te zijn naar een vaderland.15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland 

waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd.16Nee, ze 

keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God 

zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad 

gereedgemaakt. 

 

Zingen: projectlied VakantieBijbelWeek 2017 : (T)OP SURVIVAL  

We klimmen op een berg / sjokken door het zand, 

moeten door het water naar de overkant.  

We gaan achter Jezus aan / hoe de weg ook gaat.  

Hij is de beste Gids die er bestaat.  

De allerbeste Gids die er bestaat.  

 

Hij heeft voor mij een routeboek / En als ik toch een keer verdwaal,  

gaat Hij zelf naar mij op zoek / Hij zorgt dat ik het haal!  (juichen)  

 

Hij tilt mij op een berg/ neemt me bij de hand,  

draagt me door het water naar de overkant.  

Ik ga achter Jezus aan / hoe de weg ook gaat.  

Hij is de beste Gids die er bestaat.  

De allerbeste Gids die er bestaat  

 


