
Zingen: Lied 903: 1, 2, 3 

1. Zou ik niet van harte zingen  2. Als een vogel, die zijn tere 

Hem die zozeer mij verblijdt?   jongen met de vleugels dekt, 

Want ik zie in alle dingen    zo houdt over mij de Here 

niets dan zijn genegenheid.    zijn beschuttende arm gestrekt. 

Is de hartslag van het leven    Alles wendt Hij mij ten goede, 

niet de liefde van de Heer?    Hij is bij mij nacht en dag, 

Liefde draagt hen meer en meer,   ja, van voor ik 't licht nog zag, 

die in dienst van Hem zich geven.   ben ik veilig in zijn hoede. 

Alle dingen hebben tijd,    Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid.   maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

3. In het duister van de tijden / ben ik nooit alleen geweest, 

want God gaf mij ten geleide / op mijn wegen woord en Geest. 

Ja, de Heer doet mij geloven / Hij ontstak in mij het licht 

van het innerlijk gezicht / dat zal dood noch duivel doven. 

Alle dingen hebben tijd / maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Zingen: Lied 725: 1, 2, 3 en 4  Gij boden rond Gods troon   (op beamer)  

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Lied 726: 1, 2, 3 en 6  
1. Hoor een heilig koor van stemmen,  2. Patriarchen en profeten, 

staande aan de glazen zee,    de getuigen van uw Geest, 

halleluja, halleluja,     koning, heilige, apostel, 

God zij glorie, zingen zijn.    martelaar, evangelist, 

Menigten die geen kan tellen,   maagden, moeders, mannen, vrouwen 

als de sterren in hun glans,    die volhardden tot het eind, 

psalmen zingend, palmen dragend,   tot U baden in vertrouwen, 

in de hemel is een dans.    die nu stralende verschijnt. 

 

3. Komende uit de verdrukking,   6. God uit God, eerste geboren, 

en de kleren wit als sneeuw    licht uit licht, o zonneschijn, 

in het bloed des Lams gewassen   in wiens lichaam uitverkoren 

van het vuil van deze eeuw,   heiligen slechts heilig zijn, 

in vervolgingen standvastig    schenk ons leven uit uw bronnen, 

wachtende op U, hun Heer,    door uw adem aangeraakt 

overwonnen zij de satan    zingen wij tot Vader, Zoon en 

en de wereld neemt een keer.   Heilige Geest die levend maakt. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

De volgende Erediensten zijn op: 

12-11 om 10:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

12-11 om 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw      Welkomsdienst 

        LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 5 november 2017 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jet Roetman 

             Organist: Martien van der Knijff 

Koster: Gert en Jeanet 

 

Zangdienst met als thema: ‘In Christus is noch west noch oost’ 

   
Zingen voor de dienst 

HemelHoog 339: Hij heeft de hele wereld in zijn hand 

Oefenen: Lied 725: Gij boden rond Gods troon  (na pastorale mededelingen) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 98: 1, 3 en 4 : Zingt een nieuw lied voor God den Heere  (op beamer) 

 
Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Lied 969: 1, 2, 3 en 4 
1. In Christus is noch west noch oost 2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

in Hem noch zuid noch noord,   met Hem gemeenschap vindt. 

Eèn broederschap rust in zijn troost,  De dienst aan Hem is 't gouden koord 

èèn wereld in zijn woord.    dat allen samen bindt. 

3. Broeders, èèn band is 't die ons bindt 4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

vanwaar en wie ge ook zijt    Hem prijzen west en oost. 

wie onze Vader dient als kind,   Aan Christus hoor de wereld wijd, 

is Christus toegewijd.    in Hem is zij vertroost. 

 

Zingen als Geloofsbelijdenis: HemelHoog 344 (staande)  

‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader / almachtig Koning op zijn troon.  

Schepper van hemel en van aarde / en in zijn eengeboren Zoon,  

die ik als mijn Verlosser eer / in Jezus Christus, onze Heer.  

 

‘k Geloof dat Hij ten derde dage / weer opgestaan is uit de dood,  

is naar de hemel opgevaren / zit aan de rechterhand van God.  

Vanwaar Hij met bazuingeschal / eenmaal ten oordeel komen zal  

 

Ook wordt de Geest door mij beleden / 'k Geloof een kerk die God ons geeft  

ware gemeenschap van de heil'gen / dat God mijn zonden steeds vergeeft,  

mijn lichaam van de dood bevrijdt / en dat ik leef in eeuwigheid " 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 



Schriftlezing: Jesaja 49: 8-13 

8 Dit zegt de HEER:In het uur van mijn genade geef ik je antwoord, op de dag van de redding zal 

ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, om het 

land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven, 9 om tegen 

gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’ 

Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. 10 Ze zullen dorst 

noch honger lijden, de zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken, want 

hij die zich over hen ontfermt, zal hen leidenen hen naar waterbronnen voeren. 11 Ik effen al mijn 

bergen tot een weg, ik zal mijn paden plaveien. 12 Kijk! Zij daar komen van ver, en kijk, zij uit 

het noorden, en uit het westen, en zij uit het land van Syene. 13 Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, 

breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. 

 

Zingen HemelHoog 729: 1, 2, 4 en 5  

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,  2. Onrustig leef ik, opgejaagd, 

uw komst verwacht ik meer en meer,  Door duizend dromen uitgedaagd 

uw liefde houdt mijn ziel gevangen.  Die liegen, lokken en verleiden; 

Naar U gaat al mijn vreugde uit,   De boze, briesend als een leeuw, 

ik wacht op U, wacht als een bruid,  Gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw 

reikhalzend hunkert mijn verlangen.  Tot U o God: kom mij bevrijden! 

 

4. Ik roep, ik smeek vol ongeduld:   5. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,  

O Geest, als Gij mijn leven vult,   uw komst, de grote ommekeer;  

o overvloed, o milde regen,    hoe vrolijk zal ik U ontvangen!  

dan wordt mijn hart verrassend rein,  Gij die mijn allerliefste zijt,  

dan drink ik fris uit uw fontein:   kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,  

water des levens, zuiver zegen!   vervul mijn allerdiepst verlangen! 

 
Schriftlezing: Ezechiel 34: 7- 13 

7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo waar ik leef – spreekt God, 

de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren 

verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid 

maar niet mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 Dit zegt 

God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen 

weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze 

zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf 

voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn 

geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn 

verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en 

uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van 

Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen.  

 

Zingen: Lied 23c ; 1, 2, 3, 4 en 5 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

wijst mij een groene streek;    doet mij zijn wegen gaan, 

daar rust ik aan een stille stroom   de paden van gerechtigheid, 

en niets dat mij ontbreekt.    ter ere van zijn naam. 

 

3. Al moet ik door het doodsravijn / U gaat steeds aan mijn zij.   

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf / geeft steun en veiligheid 

 

4. Terwijl de vijand toe moet zien,  5. Uw trouw en goedheid volgen mij 

maakt u mijn tafel klaar.    uw liefde, dag aan dag; 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd  en wonen zal ik in Gods huis 

en redt mij in gevaar.    zo lang ik leven mag. 

 
Schriftlezing Openbaring 7: 1-17 

1 Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van 

de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou 

waaien. 2 Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. 

De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee 

riep hij met luide stem toe: 3 ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst 

moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 4 Toen 

hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, 

afkomstig uit elke stam van Israël. 5 Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, 

twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, 6 twaalfduizend uit de stam 

Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, 7 twaalfduizend uit 

de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, 8 

twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend 

uit de stam Benjamin die het zegel droegen. 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die 

niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met 

palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding 

komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en 

de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 

met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze 

God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het 

wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: 

‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren 

witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en 

nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen 

ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet 

bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van 

het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 

Zingen: HemelHoog 728  

Refr:       Straks als er een nieuwe dag begint, 

Jezus leeft in eeuwigheid,   en het licht het van het duister wint, 

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.   mag ik bij Hem binnengaan, 

Alle dingen maakt Hij nieuw.  voor zijn troon gaan staan. 

Hij is de Heer van mijn leven.   Hef ik daar mijn loflied aan:    Refr. 

        

Straks wanneer de grote dag begint,  Refr:   

en het licht voor altijd overwint,   Jezus komt in heerlijkheid. 

zal de hemel opengaan,    Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

komt de Heer er aan.    Alle dingen maakt Hij nieuw. 

heffen wij dit loflied aan:    Hij is de Heer van ons leven. 

  

 

Enkele lijnen om te ontdekken: Overdenking 

 
 


