
Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Gezang 78: 1, 2 en 4  (oude liedboek) 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 

In uw gemeenschap kiemt er leven 

en levensvolheid meer en meer! 

Uw Geest moet in mij uitgestort: 

de rank die U ontvalt, verdort. 

 

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 

Het werk in needrigheid begonnen, 

wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

Wat in de windslen sliep, ontbot, 

en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 

 

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: 

31-12-2017 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw           Oudejaarsavond 

01-01-2018 10:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen           Nieuwjaarsdag 

07-01-2018 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw         Bevest. Ambtsdr. 

07-01-2018 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 31 december 2017 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Janny Mateboer 

Organist: Henk van der Weerd 

             Kosters: Jan en Berta 

 

Thema: ‘Met Christus ben ik gekruisigd:  

ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ 
 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 428  - Jezus is de goede herder 

Hemelhoog 617a  - 10.000 redenen tot dankbaarheid 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 25 : 1, 2 en 6 

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. 

 

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 

't allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal zelf zijn leidsman wezen, 

leren hoe hij wand'len moet. 

Wie het heil van Hem verwacht 

zal het ongestoord verwerven, 

en zijn zalig nageslacht 

zal 't gezegend aardrijk erven. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Lied 868: 1, 2 en 5 
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 



2. Lof zij de Heer,     5. Lof zij de Heer  

Hij omringt met zijn liefde uw leven;  met de heerlijkste naam van zijn namen, 

heeft u in 't licht als op    christenen looft Hem 

adelaarsvleug'len geheven.    met Abrahams kinderen samen. 

Hij die u leidt,     Hart wees gerust,  

zodat uw hart zich verblijdt,   Hij is uw licht en uw lust. 

Hij heeft zijn woord u gegeven.   Alles wat ademt zegt: Amen. 

   

Verootmoediging  
 

Zingen: 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. 

 

Wetslezing    Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing uit Lucas 2: 21 

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam 

Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was 

ontvangen. 

 

Zingen Lied 512: 1, 2, 3, 4 en 6 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  2. Uw naam die onze wonden heelt 

klinkt mij uw naam in 't oor,   en ons met manna spijst, 

uw naam die mij geloven doet:   die onze dood en zonde deelt 

Gij gaat mij reddend voor;    en onze vrees verdrijft. 

 

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend  4. Al wat ik doe, al wat ik wil, 

mijn koning en profeet,    het is te zwak, te koud, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, maar sterk en vurig wordt de ziel 

mijn weg waarop ik treed;    wanneer zij U aanschouwt. 

 

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 

Schriftlezing uit Galaten 2: 11-21 
Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn 

gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van 

Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van 

de besnijdenis. 13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich 

meeslepen door hun huichelarij. 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware 

evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een 

Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je 

dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’ 

 

15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten 

we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door 

het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om 

daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig 

door de wet na te leven. 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, 

blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de 

zonde? Natuurlijk niet. 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak 

ik van mezelf opnieuw een overtreder. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef 

niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef 

niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in 

de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 Ik 

verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou 

Christus voor niets gestorven zijn. 

 

Zingen: Gezang 445: 2 en 3  (oude liedboek) 

2. Jezus Christus is gestorven,   3. Ruwe stormen mogen woeden, 

is verrezen, ook voor mij,    alles om mij heen zij nacht, 

heeft de zegepraal verworven   God, mijn God zal mij behoeden, 

en het leven, ook voor mij.    God houdt voor mijn heil de wacht. 

Aan Gods rechterhand gezeten,   Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 

zal Hij nimmer mij vergeten,   zijne liefde blijft mij leiden: 

maar, uit deernis met mijn lot,   door een nacht, hoe zwart, doe dicht, 

treedt Hij voor mij in bij God.   voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging    
 

Zingen: Hemelhoog 445 

1. Ik bouw op U,     2. Gelovend ga ik, 

mijn Schild en mijn Verlosser.   eigen zwakheid voelend. 

Niet eenzaam ga ik    En telkens meer 

op de vijand aan.     moet ik uw kracht verstaan. 

Sterk in uw kracht,    ) Toch rijst in mij   ) 

gerust in uw bescherming.   ) 2x een lied van overwinning.  ) 2x 

Ik bouw op U en ga in uwe naam.  ) Ik bouw op U en ga in uwe naam. ) 

 

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 

In 't laatste uur, zal 'k zegevierend ingaan ) 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. )2x 


