
4. Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

op vlees en bloed. 

 

5. Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. 

De oude mannen dromen onomwonden. 

De jongelingen zien een vergezicht 

van vrede en licht. 

 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Hemelhoog 728 

Refr 1:      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 2:   

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. 
 

 

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:           

22-04-2018 09:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy   

22-04-2018 19:00 uur Voorganger ds. R.J. Perk                            Jongerendienst 

29-04-2018 09:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

29-04-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw        

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 15 April 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Agathe Driegen 

Organist: Martien van der Knijff 

Met medewerking van muzikanten uit de Hoeksteen 

            Kosters: Richard Plender en Rene Weever 

 

Thema: ‘De schepping zucht in barensweeën’ 

Zingen voor de dienst 

Lied 939:  Op U alleen 

Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 145: 1 en 2 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wondren die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Psalm 14: 3  

3. Genadig en barmhartig is de Heer, 

lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 

Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 

al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

U loven , Heer, de werken van uw handen, 

de hemelen, de zeeën en de landen. 

U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 

die elke dag uw goedheid ondervinden. 



Inleiding bij de dienst  

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 334   

1. Ik geloof dat God mijn Vader, 

bron van al het goede is, 

die van hemel en van aarde 

schepper, herder, hoeder is: 

Hij zal weiden, medelijden, 

teder als een moeder is. 

  

2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 

die zachtmoedig binnenrijdt, 

aan wie alle dank en eer is: 

zaad, tot ondergang bereid 

opgestaan en opgevaren 

keert Hij weer in heerlijkheid. 

  

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster, 

en één kerk, de ware bruid, 

de vergeving van de zonden, 

paaslicht dat ons graf ontsluit, 

eeuwig samen zing ik: Amen, 

roep ik, God uw glorie uit! 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17 

Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u 

dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u 

leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt 

de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 

om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest 

zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we 

ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij 

moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. 

 

Zingen Lied 886 

1 Abba, Vader, U alleen,   Abba, Vader, laat mij zijn, 

U behoor ik toe.    slechts voor U alleen. 

U alleen doorgrondt mijn hart,  Dat mijn wil voor eeuwig zij 

U behoort het toe.    d’uwe en anders geen. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn.  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

U laat nooit alleen.    Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, U alleen,   Abba, Vader, laat mij zijn, 

U behoor ik toe.    slechts voor U alleen. 

 

 

Schriftlezing Romeinen 8: 18-30 

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die 

ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit 

dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan 

zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze 

heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van 

de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken 

wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 

En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten 

in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van 

ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop 

we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar 

als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God 

moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons 

doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor 

allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens 

zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie hij al van tevoren heeft 

uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn 

Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe 

heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; 

en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. 

 

 

Zingen Lied 938  (eerst als gedicht) 

1. Christus die u wilt tooien  2. Christus die u bekleed hebt 

in het gewaad der schrift,   met wat geschreven staat, 

ik berg mij in haar plooien.   en die terdege weet hebt 

Met mijn bestaan op drift,   van wat mij lijden laat, 

met mijn gemiste kansen,   U grijp ik bij uw kleren 

mijn schaamte en mijn spijt,   en laat niet los tenzij 

mag ik mij daar verschansen.  Gij u tot mij wilt keren, 

Uw woord alleen bevrijdt.   uw zegen legt op mij. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Lied 678: 1, 2, 4 en 5 

1. Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 

en dieren, weest gerust in bos en weide. 

Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 

in dit seizoen. 

 

2. De wijn stok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 

Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 

Sion, verblijd u, want de Here doet 

u waarlijk goed. 


