
3. Prijs de Heer, De weg is open / Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, triomfator / mijn verlosser, middelaar 

Vader met geheven handen / breng ik U mijn dank en eer. 

‘t Is uw Geest die mij doet zeggen / Jezus Christus is de Heer 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Ere zij aan God, de Vader (Lied 705: 1, 2 en 4) 

1   Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drieëen'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drieëen'ge in zijn troon! 

 

 

2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

 

4   

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 

 

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: 

01-11 om 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

05-11 om 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

05-11 om 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy  (Zangdienst) 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op woensdag 1 november 2017 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: mevr. Corry Zwier 

             Organist: dhr. Jeroen van der Scheer 

Koster: Rudi en Gerjan  

 

Thema: Dankdag  
Zingen voor de dienst 

Zoek eerst het koninkrijk van God  (Op Toonhoogte 180) 

Here Jezus om uw woord  (Lied 314 uit het Nieuwe Liedboek) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 25 : 1 en 2 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen  2. Here, maak mij uwe wegen 

op tot U, beslecht mijn zaak.   door uw Woord en Geest bekend; 

Weer van mij de smaad en schande  leer mij, hoe die zijn gelegen 

van mijns vijands leedvermaak.   en waarheen G' uw treden wendt; 

Ja, zij worden zeer beschaamd   leid mij in uw rechte leer, 

die de goede trouw verachten,   laat mij trouw uw wet betrachten, 

maar wie uw gebod beaamt,   want Gij zijt mijn heil o Heer, 

mag gelovig U verwachten.    'k blijf U al den dag verwachten. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen (Lied 218) 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,  2. Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U voor deze nieuwe dag.   dank U, o God, voor al wat leeft. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen   Dank U voor wat ik niet verdiende, 

bij U komen mag.     dat U mij vergeeft. 

 

3. Dank U voor alle bloemengeuren  4. Dank U voor hen die mij omringen, 

dank U voor ieder klein geluk.   dank U voor wat mij toebehoort. 

Dank U voor alle held're kleuren,   Dank U voor alle kleine dingen, 

dank U voor muziek.    ieder vriend'lijk woord. 

  

5. Dank U, dat U hebt willen spreken,  6. Dank U , uw liefde kent geen grenzen, 

dank U, Gij hoort een ieders taal.   dank U, dat ik dit zeggen kan. 

Dank U, dat Gij uw Woord wilt geven  Dank U, o God, ik wil U danken, 

aan ons allemaal.     dat ik danken kan. 



Verootmoediging 

 

Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag 

Lees je Bijbel, bid elke dag    Read your bible, pray every day 

bid elke dag, bid elke dag    pray every day, pray every day 

Lees je Bijbel, bid elke dag    Read your bible, pray every day 

Dat je groeien mag     if you want to grow 

Dat je groeien mag     if you want to grow 

Dat je groeien mag     if you want to grow 

Lees je Bijbel, bid elke dag    Read your bible, pray every day 

Dat je groeien mag     if you want to grow 

 

 

Wetslezing: Filippenzen. 4: 4-7 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat 

iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, 

maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede 

van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus 

bewaren. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Exodus 25: 23-24 en 30 

23 Maak een tafel van acaciahout, twee el lang, één el breed en anderhalve el hoog. 24 

Overtrek hem met zuiver goud en breng rondom een gouden sierlijst aan. 30 Leg op de 

tafel het toonbrood; dat moet daar altijd voor mij liggen. 

 

 

Zingen: God die alles maakte (Hemelhoog 247) 

1. God, die alles maakte, 

de lucht en 't zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, 

zorgt ook voor mij. 

 

2. God die 't gras gemaakt heeft, 

de bloemen in de wei, 

de bomen, vruchten, vogels, 

zorgt ook voor mij. 

 

3. God die alles maakte, 

de maan, de sterrenrij, 

als duist're wolken komen, 

zorgt steeds voor mij. 

 

 

Schriftlezing: Handelingen 8: 2-39 

26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg 

van Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg 

toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de 

kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. 

Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg 

in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar 

die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de 

profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër 

antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus 

uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij 

las: 

‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 

als een lam dat stil is bij zijn scheerder 

deed hij zijn mond niet open. 

33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 

wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 

Want op aarde leeft hij niet meer.’ 

 

34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? 

Over zichzelf of over een ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over 

het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 

Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! 

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden 

liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen 

ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de 

eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 

 

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (Opwekking 42) 

'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. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Samen in de naam van Jezus (Op Toonhoogte 360: 1, 2 en 3) 

1. Samen in de naam van Jezus  2. Heel de wereld moet het weten 

Heffen wij een loflied aan    Dat God niet veranderd is 

Want de Geest spreekt alle talen  En zijn liefde als een lichtstraal 

En doet ons elkaar verstaan    Doordringt in de duisternis 

Samen bidden, samen zoeken   t’ Werk van God is niet te keren 

Naar het plan van onze Heer   Omdat Hij er over waakt 

Samen zingen en getuigen    En de Geest verbreekt de grenzen 

Samen leven tot zijn eer    Die door mensen zijn gemaakt 


