
Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Jeugdwerk 

 

Zingen Slotlied: Gezang 292 (uit liedboek 1973) 

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 

maar we omvleug'len ons het hoofd 

voor 't verblindend licht der toekomst, 

die 't verrukte hart gelooft! 

Blijve 't middel ons verholen, 

God maakt ons zijn doel gewis 

door de onfeil'bre profetieën 

van zijn vast getuigenis. 

 

2. Aan de eindpaal van de tijden 

ziet ons oog de geest van 't kwaad, 

moe geworsteld en ontwapend, 

tot geen afval meer in staat. 

Als de Here God in allen, 

en in allen alles is, 

zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 

licht uit licht en duisternis. 

 

 

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: 

28-01-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw             Jongerendienst 

04-02-2018 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                Heilige Doop 

04-02-2018 16:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy                    Middagdienst 

04-02-2018 19:00 uur Voorganger ds. C.E. Lavooij uit Vaassen 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 28 januari 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Dhr. Jaap Bezemer 

Organist: Henk van der Weerd 

             Kosters: Richard en Rene 

 

Thema: ‘Adam en Eva en de slang.’ 
 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 427: Maak mij rein voor U 

Lied 755: Toch overwint eens de genade 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 74: 1, 2 en 6  

1. Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos, 

verzengt uw toorn de schapen uwer weide? 

Gedenk uw erfdeel dat G' in oude tijden 

verlost' en tot gemeente U verkoos. 

 

2. Gedenk aan Sion waar Gij hebt gewoond, 

richt naar 't verwoeste heiligdom uw schreden. 

Het ligt in puin, door vijanden vertreden, 

niets heeft hun onbehouwenheid verschoond. 

 

6. Lijdt dan uw naam voorgoed des vijands spot, 

waarom ziet niemand uw geduchte werken? 

Strek uit uw hand, uw rechterhand, de sterke, 

sla toe, verdelg uw vijanden, o God. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Psalm 74: 8 en 12 

8. Gij zijt het die door uw geduchte hand 

des leviathans koppen hebt gespleten, 

in de woestijn zijn aas hebt neergesmeten, 

ten prooi aan 't wild gedierte in het zand. 

 



12. Lever uw tortelduif niet uit, o HEER, 

geef haar niet aan de wilde dieren over, 

laat haar een schuilplaats vinden in het lover. 

Vergeet uw kindren niet voor immermeer. 

   

Gebed van toenadering 

 

Zingen HemelHoog 428 

Refr. Jezus is de goede herder. 

Jezus Hij is overal. 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

1. Als je 's avonds niet kunt slapen,  2. En wanneer je soms alleen bent 

als je bang in 't donker bent,   en je hart is vol verdriet, 

denk dan eens al die schapen,   denk dan aan de goede herder. 

die de Heer bij name kent.  (Refr.)   Hij vergeet Zijn schaapjes niet.   (Refr.) 

 

Wetslezing     

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing uit Genesis 3: 1-13 

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het 

sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van 

geen enkele boom in de tuin mogen eten?’  2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen 

eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. 

God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te 

raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ 

zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je 

daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en 

kwaad.’  6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren 

een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou 

schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die 

bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten 

ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 

lendenschorten van.  8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de 

avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de 

bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik 

hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 11 ‘Wie 

heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je 

verboden had te eten?’ 12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij 

terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 

13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij 

antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ 

Zingen Lied 944 
1. O Heer, verberg U niet voor mij,      2. En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik mij verberg voor U.       wanneer ik U geen liefde bied. 

Gij weet het, ik ben bang voor U,       Ik noem U, maar ik ken U niet 

ontwijk U en verlang naar U.      ik buig mij, maar ik ben het niet 

O ga niet aan mijn hart voorbij.       en mijn gebed is tegen mij. 

 

3. Spreek zelf in mij het rechte woord.      4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

Zo vaak ik woorden voor U vond,       dat U niet zoekt en U niet vindt. 

heb ik mij in mijn woord vermomd.      Geef mij, als een die Gij bemint, 

Nu wacht ik tot Gij zelve komt       geef, dat ik als uw eigen kind 

en spreekt, zodat uw knecht het hoort.     uw stem mag horen in mijn slaap. 

 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging    
 

Zingen: Opwekking 71 

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. 

 

 

Pastorale mededelingen  

 

Zingen bij het herdenken van zuster Kanis-Holtland: Ps 122:1 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 


