
Verkondiging 

 

Zingen: Opwekking 618: ‘Jezus, hoop van de volken’ 

Jezus, hoop van de volken, 

Jezus, trooster in elk verdriet; 

U bent de bron van hoop die God ons geeft. 

Jezus, licht in het duister, 

Jezus, waarheid die overwint; 

U bent de bron van licht die in ons leeft. 

U overwon in elke nood, 

U brak de banden van de dood. 

Refr. U bent de hoop / in ons bestaan. 

U bent de rots / waarop wij staan. 

U bent het licht / waardoor de wereld God kan zien. 

U won van de dood, / droeg onze pijn. 

Nu mogen wij / dicht bij U zijn. 

Jezus de hoop, / levend in ieder die gelooft. 

Heer, ik geloof. 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Jeugdwerk 

 
Slotlied: Gezang. 440: 1 en 4 : ‘Ik heb de vaste grond gevonden’ 

1. Ik heb de vaste grond gevonden,  4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 

waarin mijn anker eeuwig hecht:  getroost, wat mij ook wedervaart; 

de dood van Christus voor de zonden,  mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 

van eeuwigheid als grond gelegd.   wanneer mijn zonde mij bezwaart. 

Die grond zal onverwrikt bestaan,   Steeds vind ik daar opnieuw bereid 

als aarde en hemel ondergaan.   oneindige barmhartigheid. 

 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 

  

De kinderen van groep 2 mogen voor blijven zitten : de ouders halen jullie op. 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 

17-09 om 19:00 uur Jongerendienst - Voorganger Marcel Versteeg 

24-09 om 09:30 uur Morgendienst - Voorganger ds. A.H. van Veluw 

24-09 om 19:00 uur Avonddienst - Voorganger ds. G.H. Labooy 

  LITURGIE voor de Startzondag van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 17 september 2017 

  Aanvang: 09:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: René Bosman 

                 Muzikale medewerking: Martien van der Knijff en muzikanten 

uit de Hoeksteen 

Koster: Gerrit en Marrie 

 

Thema: ‘De Hoop die in ons leeft’  
 

 

Zingen voor de dienst 
Opwekking 640: Mijn hoop is op U Heer 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

Kinderen van Groep 2 komen binnen samen met de leiding 

Kerkenraad komt binnen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 107: 1, 11 en 14  : ‘Gods goedheid houdt ons staande’ 

1. Gods goedheid houdt ons staande 11. Die langs Gods oceanen 

zolang de wereld staat !    trotseren wind en vloed 

Houdt dan de lofzang gaande   om zich een weg te banen 

voor God die leven laat.    de welvaart tegemoet, - 

Al wie, door Hem bevrijd    Hij hief zijn stem en riep, 

uit ongastvrije streken,    toen steigerden de golven, 

naar huis werd heengeleid,    het water zwart en diep 

zal van zijn liefde spreken.   heeft al hun moed bedolven. 

 

14. Als gij zijt aangekomen / en 't anker vallen laat, 

zingt mee het lied der vromen, / hoort hun beproefde raad: 

God die de wereld schiep / gaf u de goede rede, 

looft Hem die 't water riep / en op de zee kan treden. 

 

Stil gebed - Bemoediging en groet 

 
Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’ (canon) 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 



Gebed van verootmoediging 

 

Zingen Lied 288: ‘Goede morgen welkom allemaal’  

Goedemorgen, welkom allemaal.   God, ik vraag u, kom in onze kring 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  Wees er bij, wanneer ik bid en zing. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn   Ik met mijn en u met uw verhaal 

Alles mag er zijn.     verteld in mensen taal 

 

 

Kindermoment, speciaal voor de kinderen van Groep 2 

 

 

Zingen: ‘Kom aan boord’ (Oke4kids 52) 

1. Voor de zieken - voor de armen   2. Voor het meisje dat blijft denken 

voor de mensen met verdriet   ‘alles gaat bij mij steeds mis’ 

voor het kind dat blijft proberen    voor de jongen die al vaker 

maar toch denkt: ‘het lukt me niet’    uit de boot gevallen is 

voor de zwerver die moet zwerven    voor het kindje dat nog nooit  

en geen plek heeft waar hij hoort    van trouw of liefde heeft gehoord  

is er altijd nog die Ene     is er altijd nog die Ene  

en die roept: “Kom maar aan boord!”   en die roept: “kom maar aan boord!” 

 

Refr. Kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen - kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde  

pak die uitgestoken hand 

 

Leefregel drie generaties 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 

Zingen: ‘Hé, luister mee naar een nieuw verhaal’ (Oke4kids 112) 

Refrein: 

Hé, luister mee    Net zoals je elke dag je boterhammen eet 

naar een nieuw verhaal,   en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet, 

een nieuw verhaal    zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer, 

uit het boek van God. (2x)  je kunt er veel van leren, zo groei je telkens weer 

 

Luister maar mee  

en doe maar mee, ja! 

 

 

 

Schriftlezing uit Jeremia 29:  Jeremia’s brief aan de ballingen  (Sabine ten Hove) 

1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de 

overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen 

die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd.  

4 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen 

die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin 

wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en 

dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en 

dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor 

de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei 

van de stad is ook jullie bloei. 

 

10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. 

Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 

jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en 

tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als 

jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt 

de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken 

en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren 

naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 

 

 

Schriftlezing uit 1 Petrus 3: Het lijden in de eindtijd  (Anneriek Limburg) 

13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14Maar 

zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. 

Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 

15erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de 

hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16Doe 

dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de 

mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich 

schamen over hun laster. 17Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men 

goeddoet dan omdat men kwaad doet. 

 

 

Zingen: Lied 534 : ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 

1. Hij die de blinden weer liet zien,  2. Hij die de lammen lopen liet, 

hun ogen kleur liet ondervinden,   hun dode krachten deed ontvlammen, 

is zelf het licht dat ruimte geeft,   is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenslicht, de Zoon van God.   ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3. Hij die de armen voedsel gaf,  4. Hij die de doven horen deed, 

met overdaad hen kwam verwarmen,  hun eigen oren deed geloven, 

is zelf het brood dat honger stilt:   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

ons levensbrood, de Zoon van God.  het levend woord, de Zoon van God. 


