
Inzameling van de gaven.  
1e collecte: Kerk in Actie - Missionair werk en kerkgroei    
2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen Lied 416 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
Zegen  
 Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
13 mei om 09.30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 
13 mei om 19.00 uur Voorganger ds. G.H Labooy 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 6 mei 2018 

  Aanvang:19.00 uur  
   Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg uit Westerhaar  

Ouderling van dienst: Janny Mateboer 
             Organist: Jeroen van der Scheer  

Koster: Jan en Berta Aarten  
 

Verdiepingsdienst 
  

Zingen voor de dienst 
Opwekking 665: Tot aan die dag 
Opwekking 71: Jezus leeft in Eeuwigheid 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Evangelische Liedbundel 209: 1,2 en 3 
1.Kom in mijn hart, kom in mijn hart,   2. Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, 
  o kom in mijn hart, Heer Jezus.        o, blijf in mijn hart, Heer Jezus 
  Breng keer op keer          Blijf op mijn vraag 
  Uw ware leer                   vanaf vandaag 
  opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.        voorgoed in mijn hart, Heer Jezus. 
 
3.Leef in mijn hart, leef in mijn hart, 
  o, leef in mijn hart, Heer Jezus. 
  'k Ben dan Uw kind 
  dat U bemint 
  vanuit mijn hart, Heer Jezus. 
 
 
We bidden in stilte 
Van Wie komt onze hulp?                                                                                                                                                                             
God laat ons groeten! 
 
Zingen Psalm 124: 1,3 en 4 (bevrijdingspsalm) 
1. Laat Israël nu zeggen blij van geest: 

Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 

 
3. Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
    wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
    De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
   wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
    wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 



 
4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
    Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
  Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
   Ons heil is in de naam van God de Heer, 
    die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
Zingen Gezang 14: 3 en 5 
3. De Heer is mijn Herder!  5.  De Heer is mijn Herder 
  Al dreigt ook het graf,    Hem blijf ik gewijd! 

geen kwaad zal ik vrezen,  'k zal immer verkeren 
Gij zult bij mij wezen;   in 't huis mijnes Heren: 
o Heer, mij vertroosten    zo kroont met haar zegen 
uw stok en uw staf!   zijn liefde me altijd. 
 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing  
Lukas 23: 39-43 
39Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch 
de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40Maar de ander wees hem terecht 
met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde 
straf ondergaat? 41Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar 
onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42En hij zei: 
‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43Jezusantwoordde: 
‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 
 
Markus 8: 34-38 
34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn 
volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo 
achter mij aan komen. 35Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal 
het behouden. 36Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar 
er het leven bij inschiet? 37Wat zou een mens niet overhebben voor zijn 
leven? 38Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd 
schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook 
voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van 
de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’ 
 
1e brief aan de Korintiërs 6: 12-20  
12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, 
alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13U 
zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en 

God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is 
om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het 
lichaam. 14God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons 
opwekken. 15Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam 
van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen 
van een hoer maken? Dat nooit! 16Of weet u niet dat wie zich met 
een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: 
‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met 
hem één geest. 18Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een 
mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt 
tegen het eigen lichaam. 19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van 
de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u 
niet dat u niet van uzelf bent? 20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God 
eer met uw lichaam. 
 
Zingen Gezang 300: 1 en 4 
1.Eens, als de bazuinen klinken,     4. Als de graven openbreken  
   uit de hoogte, links en rechts,         en de mensenstroom vangt aan  
   duizend stemmen ons omringen,         om de loftrompet te steken  
   ja en amen wordt gezegd,          en uw hofstad in te gaan: 
   rest er niets meer dan te zingen,         Heer, laat ons dan niet ontbreken 
   Heer, dan is uw pleit beslecht.          want de traagheid grijpt ons aan. 
    
 
Verkondiging Heidelbergse Catechismus zondag  22 
De opstanding.. en het eeuwig Leven 
 
Zingen Psalm  73: 9 en 10 
9. Nu blijf ik bij U voor altijd, 

God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

 
10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 

behalve U, mijn troost en eer ? 
Wat kan op aarde mij bekoren ? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Gebeden 


