
Zingen Lied 723 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet  2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

daar wordt de mens, van dwang gered,   drijft rusteloos de eeuwen voort 

weer in het licht geheven.    wat mensen ook verzinnen. 

Als 's Heren woord weerklinkt met macht  En waar de weg onvindbaar scheen 

wordt aan het volk dat Hem verwacht   mochten wij door geloof alleen 

de ware troost gegeven.    de tocht opnieuw beginnen. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn   Gij hebt de vaderen bevrijd 

en schrijft in harten het geheim   en uit het diensthuis uitgeleid 

van 's Vaders grote daden.    naar 't land van melk en honing. 

Zo leven wij om Christus' wil    Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

te allen tijd gerust en stil    opdat het door de wereldnacht 

alleen van zijn genade.     de weg vindt naar uw woning. 

 

Zingen Opwekking 642 

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,   2. Want dit water brengt nieuw leven 

neem ik mee naar de rivier.    en verfrist mij elke dag 

Heer, vergeef mij en genees mij.   ’t Is een stroom van uw genade, 

Vader, kom, ontmoet mij hier.    waar’k U steeds ontmoeten mag.  (refr.) 

 

Refrein:  Here Jezus, neem mijn leven,  3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 

  ik leg alles vor u neer.   kom en stap in de rivier. 

  Leid mij steeds weer naar het water,  Jezus roept je, Hij verwacht je 

  ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.  en Hij zegt: ‘Ontmoet mij hier’.   (refr.) 

 

Gebeden 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Vakantiebijbelweek 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

Zingen als Slotlied: lied 725 

1. Gij boden rond Gods troon,   2. O heiligen vanouds, 

die van zijn aangezicht     die ons zijn voorgegaan 

de weerglans verder draagt    en alle strijd voorbij 

op vleugels van het licht.    nu rond uw Koning staan. 

Draagt met uw stem ons mensenlied,   Uw grote koor in ’t zoete licht 

opdat het zingt alleen voor Hem!   van zijn gezicht zingt ons nu voor! 

 

3. Gij heiligen van hier,    4. Ook ik zing voluit mee 

zingt met uw aardse stem    de glorie van zijn Naam. 

hoezeer uw hart     Met hart en ziel 

verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem.   ben ik zijn liefde toegedaan! 

Heft dan het hoofd en leeft voorgoed   Dat tot het eind mijn leven lang 

haar tegemoet: God zijn geloofd.   vol van gezang om Hem mag zijn! 

 

Zegen  (3x Amen, gezongen) 

 
Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende Erediensten zijn op:           

17-06-2018 9:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen                      Doopdienst 

17-06-2018 16:30 uur Voorganger ds. H. Engelsma        Middagdienst 

17-06-2018 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy           Verdiepingsdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 10 Juni 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Wout Limburg  

Organist: Martien van der Knijff 

            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 

Zangdienst met als thema: ‘De Karel Appel van de Geschiedenis’ 

 

Zingen voor de dienst 

Lied 885: Groot is uw trouw o Heer 

Gezang 304: God is getrouw zijn plannen falen niet 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 101: 1 en 2 

1. Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen 2. Ik let op reine harten, rechte daden, 

van goedheid en gerechtigheid bezingen.  Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade? 

Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang   Dan leef ik met de mijnen voor altijd 

mijn psalmgezang.     in zuiverheid. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen lied 305: 1, 2 en 3 

 
 

2. Alle eer en alle glorie  3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam!   geldt de Geest die leven doet, 

Als genade die ons toekomt   die de eenheid in ons ademt, 

is Hij onze nieuwe naam.   vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Licht uit licht, vergezicht,   Levenszon, liefdesbron, 

steek ons met uw stralen aan!   maak de tongen los voorgoed! 



Inleiding bij de dienst 

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 334   
1. Ik geloof dat God mijn Vader,   2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 

bron van al het goede is,    die zachtmoedig binnenrijdt, 

die van hemel en van aarde    aan wie alle dank en eer is: 

schepper, herder, hoeder is:    zaad, tot ondergang bereid 

Hij zal weiden, medelijden,    opgestaan en opgevaren 

teder als een moeder is.    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: Jesaja 51: 1-5 

1 Luister naar mij, 

jullie die gerechtigheid najagen, 

jullie die de HEER zoeken. 

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, 

naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 

2 Kijk naar Abraham, jullie vader, 

naar Sara, die jullie heeft gebaard; 

toen ik hem riep was hij alleen, 

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 

3 De HEER troost Sion, 

hij biedt troost aan haar ruïnes. 

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, 

haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. 

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 

waar muziek en lofzang klinken. 

4-5 Mijn volk, luister aandachtig naar mij, 

mijn natie, leen mij je oor. 

De wet vindt zijn oorsprong in mij, 

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. 

In een oogwenk breng ik de zege nabij, 

de hulp die ik bied is al onderweg; 

ik zal krachtig rechtspreken over de volken. 

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, 

ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 

 

Zingen Hemelhoog 624: 1, 2, 4 en 5 (naar Jesaja 51:3) 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde  2. ln de harmonie der sferen   

is bij U van eeuwigheid,    klinkt een loflied U gewijd. 

Schepper, die ’t heelal verheugde,   Sterren, eng'len, allen eren 

bron van eeuwige vreugde zijt.   U, de Heer der heerlijkheid. 

Gij, die woont in licht en luister,   Velden, wouden, beken, bergen, 

drijft de schaduwen uiteen.    stromen, zeeen, alles juicht. 

Hij, die zoekend doolt in ’t duister,   Vogels, bloemen en fonteinen,  

vindt het licht bij U alleen.   't werk dat van uw vreugd getuigt. 

4. Open nu ook onze ogen,    5. Wil ons van uw vreugde geven, 

voor het ware vreugdelicht,     hef ons op tot U omhoog, 

opdat wij uw Naam verhogen    Gever van `t onsterfelijk leven, 

juichend voor uw aangezicht.    die tot ons U nederboog. 

Want in Christus komt Gij nader   Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 

hem, die onder zonde zucht.    onbevreesd in smart en pijn. 

Ieder wil Gij zijn een vader,    Laat ons Heer, door uwe liefde 

die in Jezus tot u vlucht.    eeuwig in uw vreugde zijn. 

 

Schriftlezing Romeinen 4: 9b - 13 

We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. 10 

Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet 

besneden was. 11 De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als 

onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle 

onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 12 En 

hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben 

laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. 

13 Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld 

in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. 

 

 

Zingen Lied 803: 1, 2, 4, 5 en 6 

Allen 1. Uit Oer is hij getogen,  Vrouw 2. Uit Oer is hij getogen 

aartsvader Abraham,    ten antwoord op een stem, 

om voortaan te geloven   die riep hem uit den hoge 

in 't land van Kanaän,    op naar Jeruzalem 

om voortaan als een blinde   En allen die geloven 

te zien een donker licht,   zijn Abrahams geslacht, 

om voortaan helderziende   geboren uit den hoge, 

te zijn op God gericht.    getogen uit de nacht. 

 

Man 4. Het is niet meer te tellen    Allen 5. Van Jozua de hertog 

dat volk dat na hem kwam,   die ruimte heeft gemaakt, 

een vader van zovelen    van Simson, dapper vechter,  

is vader Abraham.    die uit het graf op staat, 

Van Jacob, edel strijder   van David, koning David, 

wiens naam is Israël,    en van zijn grote zoon, 

van Mozes de bevrijder   Elia met de raven, 

die sprak op hoog bevel.   Hizkia met zijn droom. 

 

Allen 6. En allen die geloven  

zijn Abrahams geslacht, 

geboren uit de hoge,  

getogen uit de nacht. 

De stad die zij verbeiden  

die staat in wit en goud 

aan 't einde van de tijden  

voor iedereen gebouwd. 

 

Verkondiging 

 


