
Zingen Slotlied: Opwekking 770  (staande, gemeente samen met Hodaya) 

1 Hoe wonderlijk mooi   2. Een boog in de wolken  

is uw eeuwige Naam.    als teken van trouw, 

Verborgen aanwezig    staat boven mijn leven,  

deelt U mijn bestaan.    zegt: Ik ben bij jou! 

Waar ik ben, bent U:    In tijden van vreugde,  

wat een kostbaar geheim.   maar ook van verdriet, 

Uw naam is ‘Ik ben’    ben ik bij U veilig,  

en ‘Ik zal er zijn’.    U die mij ziet. 

 

3. De toekomst is zeker,   4. ‘Ik ben die Ik ben’ 

ja eindeloos goed.    is uw eeuwige naam. 

Als ik eens moet sterven,   Onnoembaar aanwezig 

als ik U ontmoet:    deelt U mijn bestaan. 

dan droogt U mijn tranen,   Hoe adembenemend, 

U noemt zelfs mijn naam.   ontroerend dichtbij: 

U blijft bij mij Jezus,    uw naam is ‘Ik ben’, 

laat mij niet gaan.    en ‘Ik zal er zijn’. 

 

5. O Naam aller namen,   6. ‘Ik ben die Ik ben’ 

aan U alle eer.    is uw eeuwige naam. 

Niets kan mij ooit scheiden   Onnoembaar aanwezig 

van Jezus mijn Heer:    deelt U mijn bestaan. 

Geen dood en geen leven,   Hoe adembenemend, 

geen moeite of pijn.    ontroerend dichtbij: 

Ik zal eeuwig zingen,    uw naam is ‘Ik ben’, 

dicht bij U zijn.    en ‘Ik zal er zijn’. 

 

 

Zegen  (3x Amen,gezongen) 

 

 

Hodaya zingt: Opwekking 771 ‘Een doel’ 

 

U bent van harte uitgenodigd om koffie te drinken na dienst. Dominee Labooy zal hier ook 

bij aanwezig zijn, voor vragen. U kunt hem ook via de mail of telefonisch benaderen 

g.labooy@gmail.com / 0626647020 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:           

14-03-2018 9:30 uur!! ds. A.H. van Veluw  Biddag voor gewas en arbeid 

14-03-2018 19:30 uur!! ds. G.H. Labooy         Biddag voor gewas en arbeid  

18-03-2018 10:00 uur ds. G.H. Labooy                  Bediening Heilige Doop 

18-03-2018 16:30 uur ds. H.J. van Maanen         Middagdienst  

18-03-2018 19:00 uur ds. A.H. van Veluw         Verdiepingsdienst              

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 11 Maart 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Alinde Hofstede  

Organist: Martien van der Knijff 

m.m.v. Opwekkingskoor Hodaya 

             Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Welkomsdienst 

 

Thema: ‘Fontein van liefde’ 

 

Hodaya zingt voor de dienst 

‘God so loved the world’ 

‘More love more power’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 42: 1 en 3 (staande) 

1. Evenals een moede hinde    

naar het klare water smacht,     

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,   

die ik ademloos verwacht.     

Ja, ik zoek zijn aangezicht,     

God van leven, God van licht.    

Wanneer zal ik Hem weer loven,    

juichend staan in zijn voorhoven?    

 

3. Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

dikwijls aan de dood ontheven. 

 

Stil gebed  (staande) 

 

Bemoediging en groet  (staande) 

 

Inleiding bij de dienst  

 
Gebed waarin we onze schuld en fouten voor God erkennen en vragen om vergeving 

 

mailto:g.labooy@gmail.com


Zingen Opwekking 642 

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,   2. Want dit water brengt nieuw leven 

neem ik mee naar de rivier.    en verfrist mij elke dag 

Heer, vergeef mij en genees mij.   ’t Is een stroom van uw genade, 

Vader, kom, ontmoet mij hier.    waar’k U steeds ontmoeten mag. 

 

Refr:  Here Jezus, neem mijn leven,   3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 

ik leg alles voor u neer.    kom en stap in de rivier. 

Leid mij steeds weer naar het water,   Jezus roept je, Hij verwacht je 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.   en Hij zegt: “ontmoet mij hier”. (refr) 

 

 

Voordracht uit dagboekje: ‘Een fontein van liefde’ door Bea 

 

Geloofsbelijdenis (staande) 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

 

Schriftlezing: Johannes 4: 1-26 

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er 

ook meer doopte dan Johannes 2– Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat 

–, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 

Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn 

zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging 

bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw 

water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’8 Zijn leerlingen waren 

namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als 

Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet 

met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is 

die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 

‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend 

water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons 

die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen 

die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik 

hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden 

waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, 

‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te 

putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 

‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 

18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 

19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders 

vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd 

moet worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch 

in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten 

dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu 

gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader 

zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat 

doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat 

betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: 

‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ 

 

Zingen Opwekking 695 

1 Verberg mij nu   Refr: Als de oceaan haar krachten toont, 

onder uw vleugels Heer.   zweef ik met U hoog boven de storm. 

Houd mij vast     Vader, U bent sterker dan de vloed. 

in Uw sterke hand. (refr)   Dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

2. Vind rust mijn ziel     

in God alleen.      

Ken Zijn kracht,     

vertrouw Hem en wees stil. (refr)   

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7 

1. U kennen, uit en tot U leven,   

Verborgene die bij ons zijt,    

zolang ons 't aanzijn is gegeven,   

de aarde en de aardse tijd,    

o Christus, die voor ons begin   

en einde zijt, der wereld zin!    

 

3. O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

7. U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Tijdens de collecte zingt Hodaya:  

- 749: Hoe kan ik anders 

- 509: Zo lief had God de Vader ons 


