
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Light for the world 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied Hemelhoog 506 
1. Laat de kind’ren tot mij komen, 
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 
2. Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 
 
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: 
06-08 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
13-08 om 09.30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
13-08 om 19.00 uur Zangdienst - Voorganger ds. G.H. Labooy 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 6 augustus 2017 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Arjan Stoel 
             Organist: Jeroen van der Scheer 

Koster: Rudi en Gerjan 
 

Thema: Gelijkenis van het verloren schaap   
 
Zingen voor de dienst 
Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885) 
Zingende Gezegend 217 God zij geloofd 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 23b: 1, 2 en 3 
1. De Heer is mijn Herder!     2. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust;     Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij zal mij geleiden      Hij brengt mij op wegen 
naar grazige weiden.     van goedheid en zegen, 
Hij voert mij al zachtkens     Hij schraagt me als ik wankel, 
aan waat’ren der rust.     Hij draagt me als ik viel. 
 
3. De Heer is mijn Herder! / Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, / Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten / uw stok en uw staf! 
 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Verootmoediging 
 
Zingen Opw. 125 
1. Heer, ik kom tot U,     2. Met uw liefde, Heer, 
hoor naar mijn gebed.     kom mij tegemoet, 
Vergeef mijn zonden nu,     nu ik mij tot U keer, 
en reinig mijn hart.      en maak alles goed. 
 
3. Zie mij voor U staan,     4. Jezus op uw woord, 
zondig en onrein.      vestig ik mijn hoop. 
O, Jezus raak mij aan,     U leeft en U verhoort 
van U wil ik zijn.      mijn bede tot U. 
 



Wetslezing 
 
Zingen lied 305  
1. Alle eer en alle glorie    2. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam!     geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Vier de vrede die Hij heden     Als genade die ons toekomt 
uitroept over ons bestaan.     is Hij onze nieuwe naam. 
Aangezicht / vol van licht,     Licht uit licht, / vergezicht, 
zie ons vol ontferming aan!     steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie / geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, / vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, / maak de tongen los voorgoed! 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Ez. 34 : 1 - 6  
1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, 
want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 
3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten 
de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben 
jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, 
verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de 
dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze 
door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de 
bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is 
niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 
 
Lezing Ez. 34 : 23 - 24 
23Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn 
dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24Ik, de HEER, zal hun God zijn, en 
mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken. 
 
Zingen HH 428 
Refrein: 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
1. Als je 's avonds niet kunt slapen  2. En wanneer je soms alleen bent 
Als je bang in 't donker bent   En je hart is vol verdriet 
Denk dan eens al die schapen   Denk dan aan de goede herder 
Die de heer bij name kent Refrein  Hij vergeet Zijn schaapjes niet Refrein 

Lezing Mt. 18 : 1 - 14 
1Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in 
het koninkrijk van de hemel?’ 2Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 
3en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het 
koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie zichzelf vernedert en wordt als 
dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5En wie in mijn naam één 
zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 6Wie een van de geringen die in mij geloven 
van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee 
geworpen worden en in de diepte verdrinken. 7Wee de wereld met haar valstrikken. 
Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de 
valstrik zet! 8En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af 
en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het 
bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. 
9Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter 
met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de 
Gehenna geworpen worden. 
10Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun 
engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 
12Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal 
hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het 
afgedwaalde dier te zoeken? 13Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat 
verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere 
die niet afgedwaald waren. 14Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat 
een van deze geringen verloren gaat. 
 
Zingen Lied 413 : 1 en 3 
1. Grote God, wij loven U,     3. Heer, ontferm U over ons, 
Heer, o sterkste aller sterken!    open uwe Vaderarmen, 
Heel de wereld buigt voor U    stort uw zegen over ons, 
en bewondert Uwe werken.     neem ons op in uw erbarmen. 
Die Gij waart te allen tijd,     Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
blijft Gij ook in eeuwigheid.    laat ons niet verloren gaan. 
Kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 838 : 1, 2 en 4 
1. O grote God die liefde zijt,   2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
o Vader van ons leven,    getuigen van uw vrede, 
vervul ons hart, dat wij altijd   dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
ons aan uw liefde geven.    wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons het zout der aarde zijn,   Laat ons getrouw de weg begaan 
het licht der wereld, klaar en rein.   tot allen die ons verre staan 
Laat ons uw woord bewaren,   en laat ons zonder vrezen 
uw waarheid openbaren.    de minste willen wezen. 


