
Zingen Opwekking 717 
1.Stil mijn ziel wees stil   2. Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang    en dwaal niet af 
voor de onzekerheid van morgen dwars door het dal zal Hij je leiden 
God omgeeft je steeds   stil, vertrouw op Hem 
Hij is er bij      en hef je schild  
in je beproevingen en zorgen (ref.) tegen de pijlen van verleiding (ref.) 
 
Refrein: God U bent mijn God  3. Stil mijn ziel wees stil 
en ik vertrouw op U   en laat nooit los 
en zal niet wankelen   de waarheid die je steeds omarmd heeft 
Vredevorst vernieuw een   wacht, wacht op de Heer 
vaste geest binnen in mij  de zwartste nacht 
die rust in U alleen   verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 

2x refrein 
      Ik rust in u alleen 
Gebeden       
Inzameling van de gaven  
1e collecte voor: Stichting Red de weeskinderen van Mozambique  
2e collecte voor: jeugdwerk 
 
Zingen Slotlied 838: 1 en 2  
1.O grote God die liefde zijt,  2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
o Vader van ons leven,   getuigen van uw vrede, 
vervul ons hart, dat wij altijd  dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
ons aan uw liefde geven.   wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons het zout der aarde zijn, Laat ons getrouw de weg begaan 
het licht der wereld, klaar en rein. tot allen die ons verre staan 
Laat ons uw woord bewaren,  en laat ons zonder vrezen 
uw waarheid openbaren.   de minste willen wezen. 
 
 
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 19.00 uur: voorganger ds. R.J. Perk, Nijverdal, Jongerendienst 
29-04 09.30 uur: voorganger ds. H.J. van Maanen 
 

Na de dienst kunt u de bevestigde pastoraal bezoekers voor in de kerk de hand 
drukken. 

        LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 22 april 2018 

  Aanvang: 9.30 uur  
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy  

Ouderling van dienst: René Bosman 
             Organist: Henk van der Weerd  

Kosters: Harry en Richard  
 

Thema: ‘Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen’ 
 

Bevestiging en inzegening van  
Lilian Slendebroek en Femke Koetsier  

als pastoraal bezoeksters 
  

Zingen voor de dienst 
Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus 
Opwekking 277: Machtig God, sterke Rots 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 139: 1 en 3 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,   3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
dieper dan ik mijzelf ooit ken,          Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  zo dichtbij met uw majesteit, 
Wat mij ten diepste houdt bewogen zo ver en zo met mij verbonden: 
't ligt alles open voor uw ogen.  hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
Stil gebed/Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst 
 
Zingen 287: 1 en 2 
1.Rond het licht dat leven doet  2. Rond het boek van zijn verbond 
groeten wij elkaar met vrede;  noemen wij elkaar bij name, 
wie in voor- of tegenspoed  roepen wij met hart en mond 
zegen zoekt, mag binnentreden,  levenswoorden: ja en amen   
bij de Heer zijn wij hier thuis,  als de kerk van liefde leest 
kind aan huis.    is het feest! 
 
Verootmoediging 
 
Wetslezing: Exodus 20 
 
 
 
 



Zingen Hemelhoog 387:1 en 2 
1.Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 
2.Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 
de nacht is zo lang reeds verdwenen! 
Het licht der genade, met blijdschap begroet, 
heeft d' aarde reeds eeuwen beschenen. 
En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
en d' uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak! 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Johannes 15:9-17 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me 
ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit 
zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen 
zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er 
is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles 
wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben 
niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te 
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam 
vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
 
Zingen Kinderlied Hemelhoog 691 
Vertel het aan de mensen   Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus!    Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen    Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus!    Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen   Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft     Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen   Iedereen moet weten 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Verkondiging 
 
 
 

Zingen Hemelhoog 674 
Gezonden door de Heer,    Want niet door eng’len kracht, 
Mijn handen zijn bereid,    komt uit dit aardse dal 
om hier in deze tijd,    een nieuwe wereld voort 
te bouwen aan Uw Rijk. (x2)   waar vrede heersen zal. 
       Op ons rust nu de taak 
       om in gehoorzaamheid 
       uw wil te doen, o Heer 
       tot alles is bevrijd!  
     
Dienst van de bevestiging en inzegening 
 
Presentatie en opdracht 
 
Zingen Psalm 145:2 (lied van de maand) 
2.Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wond’ren 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. 
 
Gebed 
 
Gelofte 
Bent u er ten volle van overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente  
tot deze dienst geroepen heeft? 
 
Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven,  
als bron van het geloof, zodat u ook verwerpt wat daarmee strijdig is? 
 
Belooft u uw taak trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle 
mensen die de Heer op uw weg brengt? 
 
Belooft u ook voorgoed geheim te houden wat u vertrouwelijk wordt meegedeeld 
en bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan het herderlijk opzicht der 
kerk? 
 
Gebed en zegen 
 
Vraag aan de gemeente: 
Nu deze zusters bevestigd zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen 
met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in 
de dienst aan onze Heer? Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord? 
 


