
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 4. Zing maar en bid en ga Gods wegen, 

en leef uw leven opgewekt.    doe wat uw hand vindt om te doen. 

Laat Gods genade u genoeg zijn,   Weet dat de hemel zelf u zegent, 

Die voor u uit zijn sporen trekt.   u brengt naar weiden fris en groen. 

Hij is het zelf die ons voorziet;   Wie zich op God alleen verlaat, 

Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.  weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Nazareth complex te Johannesburg 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Zingen Slotlied: Hemelhoog 223: 1, 2 en 4 

1. Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid 2. Beziel ons met uw goede Geest, 

uw naam zo uit te spreken,    dan loven wij van harte 

dat alle mensen, wereldwijd,   die ene naam het allermeest: 

verstaan uw taal en teken:    die van de Man van smarten. 

de geestdrift die ons door uw Knecht  De steen, verstoten en veracht, 

in vuur en wind was toegezegd   de hoeksteen – Hij verleent ons kracht, 

en op ons neergestreken!    maar wee wie trots Hem tarten! 

 

4. Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid 

om in uw naam te spreken, 

totdat uw stad is toebereid 

en alom is gebleken 

dat niets uw geestkracht tegenhoudt, 

dat leven zal alwie vertrouwt, 

dat uw rijk aan zal breken. 
 

 

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:           

20-05-2018 09:30 uur 1e pinksterdag Voorganger ds. A.H. van Veluw  

20-05-2018 19:00 uur 1e pinksterdag Voorganger ds. G.H. Labooy  

21-05-2018 09:30 uur 2e pinksterdag Voorganger ds. G.H. Labooy 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 13 Mei 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Ada Vahl 

Organist: Martien van der Knijff 

            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

 

Thema: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 247: God die alles maakte  

Hemelhoog 503: God kent jou   

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 103: 1 en 5 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed van toenadering 

 

Zingen Glorialied Lied 978: 1, 3 en 4  

1. Aan U behoort, o Heer der heren,    

de aarde met haar wel en wee,    

de steile bergen, koele meren,    

het vaste land, de onzeek're zee.    

Van U getuigen dag en nacht.    

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.    

 



3. Gij hebt de bloemen op de velden    

met koninklijke pracht bekleed.   

De zorgeloze vogels melden     

dat Gij uw schepping niet vergeet.   

't Is alles een gelijkenis     

van meer dan aards geheimenis.   

 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  

en laat mij door de wereld gaan  

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Exodus 16: 13-20 

Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp 

neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14 Toen de dauw 

opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp 

op de aarde lag. 15 ‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen 

niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. 16 De 

HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er 

één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ 17 De Israëlieten 

deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. 18 Toen ze het namaten, hadden zij die 

veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet 

minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig had. 19 Mozes verbood om 

ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. 20 Sommigen luisterden niet naar hem 

en bewaarden toch iets; de volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees 

hen scherp terecht. 

 

Zingen Lied 985 

1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 

machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

 

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

Schriftlezing Matteüs 6: 24-34 

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal 

juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 

mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten 

of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan 

voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien 

niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. 

Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook 

maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? 

Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik 

zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het 

groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel 

zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag 

je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee 

zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse 

Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van 

God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak 

je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. 

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

 

Zingen Opwekking 40  (in canon) 

Zoek eerst het koninkrijk van God  

en zijn gerechtigheid, 

en dit alles krijgt U bovendien. 

Hallelu, Halleluja. 

 

Refr. Haleluja, haleluja (2x) 

 

Men kan niet leven van brood alleen. 

Maar van ieder woord, 

dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu, Halleluja.  (refr.) 

 

Bidt en u zal gegeven zijn. 

Zoekt en gij zult het zien. 

Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

Hallelu, Halleluja.  (refr.) 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Lied 905: 1, 2, 3 en 4 

1. Wie zich door God alleen laat leiden,  2. Wat is de winst als ik vol zorgen 

enkel van Hem zijn heil verwacht,   mijn lot met ach en wee beklaag? 

weet Hem nabij, ook in de tijden   Vind ik er baat bij elke morgen 

die dreigend zwart zijn als de nacht.   de dag te zien als nieuwe plaag? 

Want wie op God alleen vertrouwt,   Want ons verdriet en onze nood 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  worden door klagen maar vergroot.  


