
18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen / opdat het altoos Hem zou vrezen, 

zijn wet betrachten en voortaan / volstandig op zijn wegen gaan. 

Prijs God om al zijn majesteit. / Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 

Preek 

 

Zingen: Lied 1005 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,         Refrein:   Christus, ons licht,  

zoeken wij U, waarheid en kracht.     schijn door ons heen,  

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,    schijn door het duister  

schijn in de donkere nacht. (refr.)     Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag,  

hier in uw huis. 

 

2. Zoekend vol rust zijn wij vol zorgen 3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord.  zoekend naar water lijden zij dorst. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten,  Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

zo wordt uw stem gehoord. (refr.)   U bent de vredevorst. (refr.) 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

zoekend naar warmte zijn velen koud.  voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons een huis van levende stenen, Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

schuilplaats door U gebouwd. (refr.)   totdat uw rijk hier is. (refr.) 

 

Pastorale mededelingen  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Zingen Slotlied: Lied 425 

Vervuld van uw zegen   Om daar in genade  

gaan wij onze wegen    uw woorden als zaden 

van hier, uit dit huis    te zaaien tot diep  

waar uw stem wordt gehoord.   in het donkerste dal,  

In Christus verbonden,   door liefde gedreven,  

tezamen gezonden    om wie met ons leven 

op weg in een wereld    uw zegen te brengen 

die wacht op uw woord.   die vrucht dragen zal. 

 

 

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:           

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 woensdag 14 Maart 2018 

  Aanvang: 19:30 uur 

   Voorganger: ds. P. Vroegindeweij  

 Ouderling van dienst: Corry Zwier 

Organist: Henk van der Weerd 

            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

Biddag voor gewas en arbeid 

 

We zingen voor de dienst 

Lied 978 - Aan U behoort o Heer der heren 

Lied 981 - Zolang er mensen zijn op aarde 

 

 

Woord van welkom 

 

Zingen intochtslied Psalm 8: 1, 3, 4 en 6 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  

machtige God, Gij die uw majesteit  

ten hemel over ons hebt uitgebreid.  

 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  

de maan, de duizend sterren die daar branden,  

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?  

 

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  

Gij doet hem heersen over zee en land,  

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.  

 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.  

Heer, onze God, hoe vol van majesteit  

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

Stil gebed   

 

Votum en groet 

 

Zingen en lezen als Psalmgebed: Psalm 136    (dikgedruke coupletten worden gelezen) 

1. Looft den Heer, want Hij is goed,   2. Geeft den God der goden eer, 

trouw in alles wat Hij doet.    jubelt voor der heren Heer. 

Want zijn goedertierenheid    Hij doet wondren, Hij alleen 

zal bestaan in eeuwigheid.    trouw door alle tijden heen. 

 



 

3. Looft Hem die de hemel schiep,   4. Zon en maan en sterren gaan 

zijn verstand is grond'loos diep.   koninklijk hun vaste baan. 

Hij bereidde zee en land.    God regeert bij dag en nacht, 

Eeuwig houdt zijn liefde stand.   zijn genade blijft van kracht. 

 

5. Die Egypte sloeg met rouw,   6. Die de grote Schelfzee spleet, 

toonde Israël zijn trouw.    Israël ontkomen deed. 

Hij bevrijdt met sterke hand.   Looft den Heer, Hij gaat ons voor, 

Eeuwig houdt zijn liefde stand.   Hij is trouw de eeuwen door. 

 

7. Farao met heel zijn heer   8. Israël geleidde Hij 

stortte in het water neer.    veilig door de woestenij. 

Looft de Heer die ons bevrijdt   Hij wijst ons het rechte spoor. 

en ons liefheeft voor altijd.    Trouw is Hij de eeuwen door. 

 

9. Koningen, geducht en groot,   10. Israël, des Heren knecht, 

heeft zijn sterke arm gedood.   trad in hun bezit en recht, 

Hij slaat onze vijand neer.    ja, zijn erfdeel is gewis, 

Eeuwig trouw is onze Heer.   daar Gods goedheid eeuwig is. 

 

11. Looft den Heer, die in de nacht  12. Looft den Heer, die al wat leeft  

der verneed'ring aan ons dacht,   dagelijks zijn spijze geeft, 

die de tirannie verdrijft    die ons laaft en die ons voedt. 

door zijn gunst die eeuwig blijft.   Eeuwig is Hij trouw en goed. 

 

13. Aan den God des hemels zij 

eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

 

Het Psalmgebed wordt afgeloten door het zingen van het klein gloria: 

 
 

 

Gebed 

 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 8: 1-14 

Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal 

toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in 

bezit nemen. 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, 

veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken 

wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn macht leren 

kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien 

en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, 

maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 4 Veertig jaar lang raakten uw kleren niet 

versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, 

u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6 Leef daarom zijn geboden na door de weg te 

volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. 

7 Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en 

waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8 een land van tarwe en gerst, van 

wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, 9 een land 

waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land 

waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. 10 Wanneer u daar in 

overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. 11 

Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag 

voorhoud, zou veronachtzamen. 12 Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in 

te wonen, 13 wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en 

zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, 14 mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, 

uw God, vergeten. 

 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 11: 1-13 

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen 

tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei 

tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw 

koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze 

zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in 

beproeving.”’ 

5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht 

naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is 

na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens 

dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al 

naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat 

en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo 

onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: 

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 

opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 

opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van 

een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook 

al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de 

hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

 

Zingen Psalm 105: 15, 16 en 18 

15. God gaf een wolk die hen geleidde,  16. God laafde hen in dorre streken, 

een vuur in 't duister aan hun zijde.   deed water uit de rotsen breken, 

Zo trokken zij in vrede voort,   't werd een rivier en stroomde voort, 

en steeds heeft God hun wens verhoord.  want Hij gedacht zijn heilig woord, 

Hij zond hun kwakkels in de nood,   de trouw die Hij had toegezegd 

en uit de hemel hemels brood.   aan vader Abraham, zijn knecht. 


