
DIENST VAN DANKZEGGING EN HEENZENDING 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Zingen Slotlied Lied 981: 1, 4 en 5 

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 

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: 

22-10 om 09:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 

22-10 om 19:00 uur Jongerendienst Voorganger dhr G. de Haan uit Harderwijk 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 15 oktober 2017 

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Alinde Hofstede 

             Organist: Gerwin van der Plaats 

 

Thema: ‘Het verborgen manna’ 

 
Zingen voor de dienst 
Opwekking 277: Machtig God, sterke Rots 

Lied 244: Nu is de dag ten einde 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 63: 1 en 3 

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 3. Wanneer ik wakend in de nacht 

naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  dan mag ik weer uw goedheid proeven; 

die leven zijt en leven laat.    uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 

en dorsten naar U in een land,   zing ik mij van mijn zorgen vrij. 

waarop de zon verzengend brandt, -  Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.  door uw hand word ik vastgehouden. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Verootmoediging  (we gaan zitten) 

 

Bemoediging: Jezus zei (Lucas 22): ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal 

met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.’ 

 

Zingen: Hemelhoog 513 
1. Eet het brood met Mij,   2. Wij aanbidden U,             3. Ik ontmoet je daar,   

drink de wijn met Mij.       wij aanbidden U.                  Ik ontmoet je daar.    

Tussen de vleugels         2x Tussen de vleugels     2x       Tussen de vleugels    2x 

van de Cherubim,              van de Cherubim,                 van de Cherubim,     

deel het maal met Mij.      aanbidden wij U.                   daar ontmoet Ik jou.   

 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  



Lezing: Openbaring 2:12-17 

12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, 

tweesnijdende zwaard heeft:13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. 

U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet 

toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan 

woont.14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van 

Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor 

ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.15 Zo is het ook bij u: 

sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten.16 Breek toch 

met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het 

zwaard uit mijn mond bestrijden.  

17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal 

ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam 

staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” 

 

Zingen: Hemelhoog 321: 1, 2 en 3 

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 

Leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

 

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als Uw kind 

dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

3. Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, Als een toren van kracht, 

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

Overdenking 

 

Zingen: Hemelhoog 590 (staande als geloofsbelijdenis) 

Heer, God, U loven wij. / Heer, U belijden wij.  

Vader in eeuwigheid, / zingt 't gans heelal uw naam.  

Aarde en hemel, Heer, / zingen uwe naam ter eer,  

heel uw schepping door, / eeuwig met 't engelenkoor:  

Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zeebaoth 

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol / Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.  

Halleluja. Amen.  

 
DIENST VAN BROOD EN WIJN 

 

Gebeden over de gaven en voorbede 

Zingen: Lied 442  

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

Verlos mij van mijn bange pijn!   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open  Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

en wil, o Heer, uw tempel zijn.   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,  Blijf in uw liefde mij bewaren, 

verkwik mij met uw heil’ge gloed.   waar om mij heen de wereld woedt. 

Kom met uw zachte glans doordringen,  O, mocht ik uwe troost ervaren: 

o zon van liefde, mijn gemoed!   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Tafelgebed 

 

Zingen: Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig / Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig / liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 

 

Gedachtenis 

“Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:  

Onze Vader....” 

 

Vrede van Christus en Nodiging  

 

Zingen als dankgebed: Lied 678: 2 en 4 

2. De wijn stok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 

Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 

Sion, verblijd u, want de Here doet 

u waarlijk goed.  
 

4. Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

op vlees en bloed. 

 

Zingen na de volgende tafel: Lied 678: 5, 9 

5. Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. 

De oude mannen dromen onomwonden. 

De jongelingen zien een vergezicht 

van vrede en licht. 

 

9. En allen die naar 's Heren wegen vragen, 

die van zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 

van Woord en Geest. 


