
 
12. Looft den Heer, die al wat leeft   13. Aan den God des hemels zij 

dagelijks zijn spijze geeft,     eer en dank en heerschappij, 
die ons laaft en die ons voedt.    want zijn goedertierenheid 

Eeuwig is Hij trouw en goed.    zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Na de tweede tafel komen de kinderen terug van de nevendienst 
 

Dankgebed 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
         2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Zingen Slotlied Opwekking 705 
Aan de maaltijd wordt het stil,     Refrein 

als de meester knielen wil,      Toon mijn liefde, aan de ander 
en vol liefde als een knecht,      dien de ander,  

elk apart de voeten wast en zegt:    zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,     Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,    dien de ander,  
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,    zo heb ik ook jou liefgehad. 

dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
- refrein-  
 
In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
-refrein- 
 

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: 
01-07 om 19.00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy, voortzetting HA 

08-07 om 09.30 uur Voorganger ds. A.H van Veluw, afscheid kindernevendienst 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 1 juli 2018 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Alie Pelleboer 
             Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

Heilig Avondmaal 
  

Zingen voor de dienst 
‘Morgenglans der Eeuwigheid’ (NLB 213: 1 en 4) 

‘Aan uw voeten, Heer’ (Opwekking 462) 
 

Mededelingen 
 
Aanvangslied Lied 23b: 1, 4 en 5 

1. De Heer is mijn Herder!    4.  De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust;     In 't hart der woestijn 

Hij zal mij geleiden      verkwikken en laven 
naar grazige weiden.       zijn hemelse gaven; 

Hij voert mij al zachtkens    Hij wil mij versterken 
aan waatren der rust.     met brood en met wijn. 

 
5. De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Stil gebed  

Bemoediging en groet 
 

Zingen Opwekking 576  
 

Als wij samen U aanbidden     Refrein:  
dan maakt uw Geest ons één.     Immanuël, God zelf is met ons .  )  
U bent welkom in ons midden,     Vredevorst, machtig God,    )2x  

wij eren U alleen.        de allerhoogste heer.     )  
Ons hart staat voor U open,  

Heer, neem de ereplaats;  
wij heffen onze handen naar U op.  

 
 

 
 

 



 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen,     Refrein:  
de hemel opengaat         Immanuël, God zelf is met ons.      ) 
en als frisse morgenregen       Vredevorst, machtig God,    )2x  

zijn liefde mensen raakt.       de allerhoogste heer.     ) 
Want U alleen bent waardig,  

dat Sion U aanbidt,  
de koning die voor eeuwig heersen zal!  

- Refrein - 2x 
 

Gebed  
 
Lezing Lukas 19 : 1 – 10 
1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette, 
een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand 

het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.  
4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien 

wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’  
6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.  
7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens 

binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan 
en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, 
en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: 

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.  
10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

 
 

Zingen Lied 186 (NLB) 
1. Er is geen plaats, er is geen plaats,  2.  Daar zit die kleine tollenaar, 

Zacheüs is te klein.       daar zit hij, hoog en droog. 
Maar haastig klimt hij in een boom   De mensen kunnen hem niet zien, 

om er toch bij te zijn.      maar Jezus kijkt omhoog. 
 

3. Zacheüs, waarom schuil je weg,   4.  Zacheüs gaat met Jezus mee, 

zo angstig als een muis?      de mensen zijn verrast, 
Zacheüs, kom vlug uit je boom    Zacheüs is een tollenaar 

en breng mij in jouw huis.     en Jezus is zijn gast. 
 

5. Want Jezus die de mensen kent, 
Hij roept ze bij hun naam: 

de ware zoon van Abraham 
laat niemand buiten staan! 

 

 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 

Verkondiging 
 

Zingen Psalm 139: 1 en 5 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
5. Al nam ik voor mijn vlucht te baat 

de vleuglen van de dageraad, 

al woond' ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 

Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 

 
Onderwijzing 

 
Gebed 

 
Zingen Lied 377: 1,2,3 en 4 (NLB) 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,    2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

met niets in handen dan dat Gij    mijn angsten en onzekerheid, 
mij riep en zelf U gaf voor mij     mijn maskers en mijn ijdelheid  

o Lam van God, ik kom.      o Lam van God, ik kom. 
 

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,  4.  Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
tast ik naar U, die mij bemint,    reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

bij wie mijn ziel genezing vindt     vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  
o Lam van God, ik kom.      o Lam van God, ik kom. 

 
 
Vredegroet 

 
Nodiging 

 
Zingen tijdens de tafels: Psalm 136: 1, 2, 12, en 13 

1. Looft den Heer, want Hij is goed,  2. Geeft den God der goden eer, 
trouw in alles wat Hij doet.     jubelt voor den heren Heer. 

Want zijn goedertierenheid     Hij doet wond’ren, Hij alleen 
zal bestaan in eeuwigheid.     trouw door alle tijden heen. 

 

 


