
Verkondiging 

 
Zingen Opwekking 595 

1. Licht van de wereld             Refrein:Voor U wil ik mij buigen, 

u scheen in mijn duisternis,    U wil ik aanbidden, 

nu mag ik zien wie u bent.    U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt     Want U alleen bent waardig, 

dat ik u wil kennen Heer,    heilig en rechtvaardig. 

bij u wil zijn elk moment. (refr.)  U bent zo geweldig goed voor mij! 

 
2. Hemelse Heer,         Bridge: En nooit besef ik hoe U leed, 

U, die hoog en verheven bent,   de pijn die al mijn zonde deed (2x) 

Koning vol glorie en macht,    

bent als een kind      

naar de wereld gekomen,    

legde Uw heerlijkheid af.  (refr.)    

   

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden (met Iris en Anouk, Iris hielp mee schrijven, Anouk spreekt uit) 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Vakantiebijbelweek 

(met Kai en Jordan)   2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: HemelHoog 450: 1, 2 en 4 

1. In Gods overwinning  2. Als een machtig leger, 

trekken wij ten strijd.    vol van Geest en kracht, 

Samen in zijn leger,    gaan wij achter Jezus, 

Hem ten dienst gewijd.   die ons 't leven bracht. 

Christus, onze Koning,   Nergens heerse tweedracht. 

stelt Zich aan het hoofd.   Eén geloof, één Heer, 

Hij heeft ons de zege     )   één in hoop en liefde,     ) 

in de strijd beloofd.         )2x   juichend Hem ter eer.      )2x 

 

4. Volg uw Meester, kind'ren / sluit u vast aaneen. 

Hef het schild als pijlen / suizen om u heen. 

Hem zij eer, aanbidding / roem en heerlijkheid. 

Zingen wij tot glorie       ) 

Hem in eeuwigheid.        )2x 

 
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: 

10-06-2018 16:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen               Aangepaste dienst 

10-06-2018  19:00 uur  Voorganger ds. G.H. Labooy                                   Zangdienst 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 10 Juni 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Wout Limburg 

             Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

Met medewerking van de catechesegroep van Jaap en Mariska Kunst 

 

Thema: ‘Dapper als Daniël’ 

  

Zingen voor de dienst 

Opwekking 797: Breng ons samen (lied van de maand Juni) 

Lied 935: Je hoeft niet bang te zijn 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 23c: 1, 2, 3 en 5 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij  2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

wijst mij een groene streek;    doet mij zijn wegen gaan, 

daar rust ik aan een stille stroom   de paden van gerechtigheid, 

en niets dat mij ontbreekt.    ter ere van zijn naam. 

 

 3. Al moet ik door het doodsravijn,   5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

U gaat steeds aan mijn zij.    uw liefde, dag aan dag; 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf   en wonen zal ik in Gods huis 

geeft steun en veiligheid.    zo lang ik leven mag. 

  

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Hemelhoog 479: 1, 3 en 4 

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 

U woord is het pad de weg waarop ik ga, 

zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

en niets in dit leven zal ons scheiden Heer, 

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu. 



4. Vader van het leven, ik geloof in U, 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Wetslezing: Tien vragen die de Heer ons stelt 

1. Over mijn relatie met de Heer: Welke andere dingen in mijn leven zijn belangrijker voor mij 

dan God Zelf? 

 

2. Over mijn beeld van God: Ken ik de Heer zoals Hij zich bekend maakt in Jezus Christus, of 

pas ik het beeld van Hem aan zoals het mij uitkomt? 

 

3. Over Gods Naam: Lukt het mij om niet mee te doen met gevloek en zijn Naam te eren in 

alles wat ik doe? 

 

4. Over Gods tijd: Geef ik God werkelijk mijn leven, of alleen de restjes van mijn tijd? 

 

5. Over mijn vader en moeder: Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het 

bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? 

 

6. Over relaties met andere mensen: Geef ik plaats aan vijandschap of bitterheid in mijn hart? 

 

7. Over seksualiteit: Ga ik wat betreft seksuele intimiteit over grenzen heen? In daden of 

gedachten?  

 

8. Over geld en bezit: Heb ik wel eens wat gejat? Dingen die niet van mij zijn? 

 

9. Over mijn spreken: Ben ik eerlijk geweest, afgelopen week? Heb ik mijn beloften gehouden? 

 

10. Over de verlangens van mijn hart: Was ik jaloers op anderen? Ben ik in staat geweest God 

te danken voor mijn leven?  

 

 

Verootmoediging en gebed bij de opening van de Schriften  

 

Inleiding bij de lezing  (Lezingen door Ilsa en Ruth) 

 

Schriftlezing: Daniël 6: 11-18 

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn 

bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot 

zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar toen drongen 

de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. 13 Ze 

gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod 

op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of 

een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen?’ De koning 

antwoordde: ‘Die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden en de Perzen, ze kan niet 

worden herroepen.’ 14 Toen zeiden ze tegen de koning: ‘Daniël, een van de Judese ballingen, 

slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal 

daags verricht hij zijn gebed.’ 15 De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging 

hoorde, en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn 

macht lag om Daniël te beschermen. 16 Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: 

‘Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan 

worden; het is een wet van de Meden en de Perzen.’ 17 Hierop gaf de koning bevel Daniël te 

halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo 

vasthoudend dient, zal u redden!’ 18 Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil 

werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn 

machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. 

 

Zingen Zingende Gezegend 33: 1 (couplet 2 wordt gelezen als gedicht) en 3 

1. Ik roep U aan, Heer, hoor naar mijn gebed.       3. Verrijst dan morgen stralend weer de zon 

Schreit niet ten hemel wat mijn hart doet huilen?    dan zal ik uit een land van stille dromen 

Ten einde raad hoop ik dat Gij mij redt!        ontwaken alsof alles nieuw begon; 

In deze grafkuil, vol van leeuwenmuilen,               dan wordt de steen boven mij weggenomen 

is het alleen de woning van uw wet                      en zal ik als een lam dat overwon 

waarin ik vluchten kan en weg wil schuilen.        uit deze leeuwekuil tot leven komen!   

  

Vervolg van de Schriftlezing: Daniël 6: 19-25 

Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten; hij kon 

de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. 20 Vroeg in de ochtend, toen het licht 

begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt 

van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: ‘Daniël, dienaar van de levende God, 

heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?’ 22 En Daniël zei 

tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de 

leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar 

ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.’ 24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël 

uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij 

had op zijn God vertrouwd. 25 Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden 

beschuldigd, en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. 

Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en 

vermorzelden al hun botten. 

 

Zingen lied van Sela: Ik zal er zijn 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.   2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.   staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.   ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.   4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:   Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.   uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer.   6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.   Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  (refr.)  uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 


