
Pastorale mededelingen 
 

Zingen: Psalm 32 (oude berijming) 

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 

G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 

Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 

En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 

Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 

Gebeden 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Jeugdwerk 

 

Zingen Slotlied 802: 1, 2, 4 en 6 

1. Door de wereld gaat een woord    refr:  Here God, wij zijn vervreemden, 

en het drijft de mensen voort:   door te luist' ren naar Uw stem. 

"Breek uw tent op, ga op reis,   Breng ons saam met Uw ontheemden, 

naar het land, dat Ik u wijs."   naar het nieuw Jeruzalem. 
 

2. Door de wereld gaat een stoet   

die de ban brak van het bloed   

Die bij wat op aarde leeft    

Nu geen burgerrecht meer heeft (refr)  

  

4. Door de wereld klinkt een lied  6. Door de wereld gaat een woord 

tegen angsten en verdriet    En het drijft de mensen voort: 

tegen onrecht, tegen dwang    “Breek uw tent op, ga op reis 

richten pelgrims hun gezang. (refr)  Naar het land, dat Ik u wijs.” (refr) 

 

 
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 19.00 uur Jongerendienst Voorganger dhr. G. de Haan uit Harderwijk 

29-10 om 9.30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw  

29-10 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 22 oktober 2017 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: mevr. Jet Roetman 

             Organist: dhr. Henk van der Weerd 

 

 

Thema: Vreemdelingen en Priesters 
  

Zingen voor de dienst 

Opwekking 544: Meer dan rijkdom 

Hemelhoog 399: Samen in de Naam van Jezus 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 134: 1, 2 en 3 

1. Gij dienaars aan den Heer gewijd, 2. Die in het huis des Heeren zijt, 

zegent zijn naam te allen tijd.   zegent zijn naam en majesteit, 

Gij die des daags zijn gunst verwacht,  zingt tot zijn eer met luider stem 

zegent zijn naam ook in de nacht.   en heft uw handen op naar Hem. 

 

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is 't die u bij name riep. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 

Zingen Lied 871: 1, 2, 3 en 4 

1. Jezus zal heersen waar de zon,  2. Het lied in alle talen zal, 

gaat om de grote aarde om,    zijn liefde lover overal 

de maan zijn lichte banen trekt,   en uit de kindermond ontspringt, 

zover het verste land zich strekt.   de lofzang die Zijn naam omringt. 

3. Zijn rijk is volle zaligheid,  4. Laat loven al wat adem heeft, 

wie was gevangen wordt bevrijdt,   de Koning die ons alles geeft. 

wie moe was komt tot rust voorgoed,  O aarde om dit nieuw begin, 

wie arm was leeft in overvloed.   stem met het lied der englen in. 



Verootmoediging 

 

Zingen als wetslezing: Lees je Bijbel 

Lees je Bijbel  

bidt elke dag (3x) 

Lees je Bijbel bidt elke dag 

Dat je groeien mag (3x) 

Lees je Bijbel bidt elke dag 

Dat je groeien mag 

  

Read your bible 

pray every day (3x) 

Read your bible pray every day 

if you want to grow (3x) 

Read your bible pray every day 

if you want to grow 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-2 

1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen 

verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de 

Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus 

en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. 

 

 

Zingen: Jezus is de goede herder 
Jezus is de goede herder   Als je 's avonds niet kunt slapen 

Jezus Hij is overal    Als je bang in 't donker bent 

Jezus is de goede herder   Denk dan eens al die schapen 

Brengt mij veilig naar de stal  Die de Heer bij name kent  (refr) 

 

En wanneer je soms alleen bent 

En je hart is vol verdriet 

Denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet (refr) 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en 

kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het 

woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe 

goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd 

afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf 

als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een 

heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 

welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb 

uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 

Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt 

echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is 

een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen 

omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God 

zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis 

heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods 

volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 

 

Zingen: Lied 801: 1, 2, 5 en 7 

1. Door de nacht van strijd en zorgen  2. Lied'ren zingend vol vertrouwen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort,  tot in het voltooide licht 

vol verlangen naar de morgen,    broeder broeder zal aanschouwen 

waar de hemel hen verhoort.    staande voor Gods aangezicht. 

 

5. Lied'ren zingend vol vertrouwen   7. Zo gaan wij hier met elkander 

tot in het voltooide licht     door de nacht op weg naar huis, 

broeder broeder zal aanschouwen    pelgrims die uit alle landen 

staande voor Gods aangezicht.    samenkomen om het kruis 

 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 754 

Liefde Gods, die elk beminnen    

hemelhoog te boven gaat,     

kom in onze harten binnen     

met Uw milde overdaad.    

Jezus, één en al ontferming,   

daal vanuit den hoge neer    

met Uw heerlijke bescherming   

in ons bevend hart, o Heer.    

 

2. Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen 

en in U hersteld zal zijn,  

tot wij eeuwig bij U wonen, 

schrijdende van licht tot licht,  

leggend onze gouden kronen  

zingend voor uw aangezicht.  


