
Zingen: HemelHoog 725 

1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem.  2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 

Hij heeft de dood verslagen.    wat Ik u heb gegeven. 

Nu zal al wie gelooft in Hem    Er blijft bij alle aardse last 

de kroon des levens dragen.    een open deur ten leven. 

Wijk niet van Hem, hoor naar zijn stem. Werp van u af wat ik niet gaf. 

Reeds wenken ons van boven   Blijf u standvastig scharen 

de scharen, die Hem loven.    bij wie mijn woord bewaren. 

 

3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 

nog is de worst'ling gaande. 

Ik ben 't, uit wie gij krachten schept. 

Houd in de strijd u staande. 

Zie op naar Mij: Ik blijf nabij.  

Ik houd u vast in 't lijden. 

Niets zal u van Mij scheiden. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Zingen Slotlied: HemelHoog 450 

1. In Gods overwinning  2. Als een machtig leger, 

trekken wij ten strijd.    vol van Geest en kracht, 

Samen in zijn leger,    gaan wij achter Jezus, 

Hem ten dienst gewijd.   die ons 't leven bracht. 

Christus, onze Koning,   Nergens heerse tweedracht. 

stelt Zich aan het hoofd.   Eén geloof, één Heer, 

Hij heeft ons de zege     )   één in hoop en liefde,     ) 

in de strijd beloofd.       )2x   juichend Hem ter eer.     )2x 

 

3. Tronen, machten, krachten  4. Volg uw Meester, kind'ren, 

zullen dra vergaan,    sluit u vast aaneen. 

waar de heil'gen samen   Hef het schild als pijlen 

vastgeworteld staan.    suizen om u heen. 

Niets kan ons weerhouden,   Hem zij eer, aanbidding, 

jagend naar het eind.    roem en heerlijkheid. 

Glorie voor de Schepper, )   Zingen wij tot glorie       ) 

nu en voor altijd.              )2x   Hem in eeuwigheid.        )2x 

 

Zegen  (3x Amen, gezongen) 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende Erediensten zijn op: 

18-02-2018 10:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy           

18-02-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 11 Februari 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jan Boneschansker 

Organist: Henk van der Weerd 

             Kosters: Gert en Jeanet 

 

Thema: ‘In uw hand beveel ik mijn geest’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus 

Opwekking 226: Ik wil zingen van mijn Heiland 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 31: 1, 2 en 3  

1. Op U vertrouw ik, Heer der Heren,  2. Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 

Gij die mijn sterkte zijt.    snel mij te hulp, o God, 

Om uw gerechtigheid     maak niet uw knecht ten spot. 

wil nimmer mij de rug toekeren.   De vijand dreigt en legt zijn lagen, 

Betoon mij uw nabijheid    wees mij dan, Gij geduchte, 

en stel mij in de vrijheid.    een burcht om in te vluchten. 

 

3. Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 

om uwen naam, o Heer, 

toevlucht en tegenweer. 

Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 

Al spannen zij hun netten, 

Gij zelf zult mij ontzetten. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst  

Psalm 31: 6   In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God.  

 
Zingen Psalm 31: 4 en 7 

4. In uwe handen, God almachtig,   7. Doe mij genadig weer aanschouwen 

beveel ik nu mijn geest.    uw liefelijk gelaat,- 

Mijn hart is onbevreesd.    ik ben ten einde raad. 

Ik ben altijd uw trouw indachtig,   Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 

mijn God, die als ik schreide    Hoe is mijn moed geslonken, 

mij troostte en bevrijdde.    het hart is mij ontzonken. 

 



Zingen Lied 858 (lied van de maand) 

2. Beadem ons o Geest, 

met wonderlijke kracht 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

 

3. Geef ons o Christus deel 

aan levenslang geluk 

Gedoopt in U een nieuw bestaan – 

dat slaat geen dood meer stuk. 

 

4. Drie-enig God vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien 

dan staan wij oog in oog. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Beantwoorden met zingen van HemelHoog 326 

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 

die hemel en aarde verenigt te zaam, 

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 

 

2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 

want Hij kwam om zalig te maken op aard; 

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 

Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 

die om ons te redden, de hemel verliet? 

 

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 

en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 

O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 

Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!     

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 12-22 

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe 

kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet 

opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze 

verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van 

God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt 

– want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer 

de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is 

opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden 

de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus 

hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 20 Maar Christus is werkelijk 

uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals de dood er is gekomen 

door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals 

wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 

 

Zingen Lied 870: 1, 2, 3 en 4 

1. Heilige God, geprezen zij,    2. Godlof, aan ons is toegezegd 

Uw komst door alles heen,    dat Gij herleven doet 

Uw woord van alle eeuwigheid,   wie zijn gesneuveld in ’t gevecht 

dat tussen ons verscheen.    van ’t kwade tegen ’t goed. 

 

3. Een ander trad in onze plaats,   4. Uw liefde, God, zo wijs en goed, 

een mens tot ons behoud,    wat eens in Adam viel, 

geprezen zij de liefde Gods    ons menselijke vlees en bloed, 

die ons zijn raad ontvouwt.    wordt leven weer en ziel. 

 

Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 50- 57 

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben 

aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 

51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij 

allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de 

bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt 

met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke 

lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het 

onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, 

dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is 

opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De 

angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten 

we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. 

 

Zingen Lied 870: 5, 6, 7 en 8 

5. Ja, meer dan ziel en leven zijn,   6. Want wie voor ons gestreden heeft, 

gegund aan bloed en vlees,    alleen, man tegen man, 

God zelf zal in ons wezen zijn,   als God én mens geleden heeft, 

de ademende Geest.     wat niemand lijden kan. 

 

7. Die leidt ons door de doodsjordaan 8. Geprezen, God, Uw wijs beleid, 

en houdt ons bij de hand,    de omweg van Uw woord, 

die heeft voor ons de weg gebaand,   ver boven alle hoogten uit 

naar het beloofde land.    en alle diepten door. 

 

Verkondiging 


