
Kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 562: 1 en 3 

1. Ik wil mij gaan vertroosten  3. Mijn Heer die om mijn zonden 

in ’t lijden van mijn Heer,   in doem en duisternis 

die zelf bedroefd ten dode   ontluisterd en geschonden 

terneerboog keer op keer   aan ’t kruis gehangen is, 

en zocht in zijn ellende   al ben ik U onwaardig, 

naar troost om voort te gaan,   mijn toevlucht is uw naam, 

tot Hem wil ik mij wenden –   mijn redder,mijn genade – 

o Jesu, zie mij aan.    o Jesu, zie mij aan. 

 

Kinderen komen terug: verwerking van het thema 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Missionaire commissie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Zingen Slotlied: Lied 834 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

God, laat mij voor uw aangezicht,   een geest van licht, zo klaar als Gij; 

geheel van U vervuld en rein,   dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

naar lijf en ziel herboren zijn.   en ga de weg die U behaagt. 

 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

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:           

04-03-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw   

11-03-2018 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                5e lijdenszondag 

11-03-2018 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy             Welkomsdienst               

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 4 Maart 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Jan Boers  

Organist: Gerwin van der Plaats 

             Kosters: Gert en Jeanet Kragt 

 

Toerusting voor de welkomsdienst 

 

Thema: ‘Bij mij kun je thuis zijn’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 623:  Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 

Oefenlied 550:    Verheug U! (Lied van de maand) 

 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 69: 1 en 5 (zie hoe met name het 5e vers een kruiswoord bevat) 

1. Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, 

ik heb geen vaste grond onder de voeten. 

Zal ik dan in het niet verzinken moeten, 

in het moeras des doods, waar alles zwijgt? 

Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. 

Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. 

Het diepe water wordt mij tot een graf, 

mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 

 

5. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, 

bang is het mij te moede, houd mij staande. 

Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte, 

spreek over hen die mij benauwen recht! 

Nergens is troost en nergens medelij! 

Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken. 

Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij 

dat mij het hart niet gans en al ontzinke. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst  

 
 



Zingen Kinderlied Hemelhoog 388 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,  2. Als je geen antwoord geeft op verdriet. 

vallen de dromen in duigen.    zullen de tranen niet drogen. 

Dromen van vrede worden niet waar,  Als je het leed in de wereld niet ziet, 

kwaad is niet om te buigen. (refr.)  worden Gods woorden verbogen.  (refr.) 

 

refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar 

             leef je buiten Gods gloria.(2x) 

 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,  4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

als je geen brood weet te delen,   is er geen hoop meer op zegen. 

denk dan aan Jezus die brood en die vis,  Kinderen, maak de liefde toch waar: 

uit liefde deelde met velen.  (refr.)   schrijf het op alle wegen.   (refr.) 

 

Verootmoediging 

 

Toerusting voor de welkomsdienst 

 

Wetslezing: 1 Petrus 2:4 ‘Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd 

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

levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.’ 

 

Zingen Hemelhoog 674: Gezonden door de Heer 

Gezonden door de Heer,   Want niet door eng'len kracht, 

Mijn handen zijn bereid,       komt uit dit aardse dal 

om hier op deze plaats  een nieuwe wereld voort 

te bouwen aan Uw Rijk.   waar vrede heersen zal. 

Gezonden door de Heer,   Op ons rust nu de taak 

Mijn handen zijn bereid,       om in gehoorzaamheid 

om hier op deze plaats             uw wil te doen, o Heer 

te bouwen aan Uw Rijk.    tot alles is bevrijd! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Zacharia 14: 16-21  

De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de 

stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het 

Loofhuttenfeest te vieren. 17 En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de 

HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen 

vallen. 18 Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden 

getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet 

komen vieren. 19 Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen 

aan het Loofhuttenfeest. 20 Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden 

gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’. De kookpotten in de tempel zullen dienen als 

offerschalen voor het altaar. 21 Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER 

van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer 

in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van 

de HEER van de hemelse machten. 

Zingen Lied 550 

1. Verheug u, gij dochter van Sion,   2. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!   en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Uw koning rijdt binnen,    Hij zal u regeren 

het rijk gaat beginnen,    met God en met ere. 

de zalige tijden,     De wagens, de paarden, 

Hij komt ons bevrijden    de wapens, de zwaarden, 

rechtvaardig, zachtmoedig,    krijgszuchtige plannen, 

de aarde zal spoedig     Hij zal ze verbannen, 

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,  Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 

de Heer heeft het heden gezegd.   het is van te voren voorzegd. 

 

3. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Zijn daden, zij zullen 

de aarde vervullen, 

voor jood en voor heiden 

door dood en door lijden 

draagt Hij met zich mede 

de blijdschap, de vrede, 

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 

zo brengt Hij het leven terecht. 

 

Schriftlezing Johannes 2: 13-22  

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het 

tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar 

altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 

schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels 

omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het 

huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht 

voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen 

dat u dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem 

in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel 

geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak 

over de tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn 

leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd 

had. 

 

Zingen Psalm 69: 3 

3. Het is om U dat ik word afgeweerd, 

om U draag ik het brandmerk van de schande, 

verbroken zijn de broederlijke banden, 

de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. 

De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer 

en met de vinger word ik nagewezen. 

Mijn rouw en tranen keren tot mij weer. 

In aller oog moet ik verachting lezen. 


