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 OVERSTAPDIENST KINDEREN GROEP 5
Liturgie [dat is de volgorde waarin we gaan zingen, bidden en bijbellezen]
voor de Eredienst [we eren en dienen God als we bij elkaar komen]
van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ [onze kerk heet naar de 
Here Jezus, die de belangrijkste steen van de kerk is: de fundering. Dan zakken we 
niet weg in de narigheid]
op zondag 8 juli 2018 om 9.30 uur.

  Thema: ‘Zondag, Zo’n dag’ 

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Boneschansker
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. muzikanten
Kosters:



2

Zingen voor de dienst:
- Opw. 623 (‘Laat het huis gevuld zijn’)
- Lied 218 (‘Dank u voor deze nieuwe morgen’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Elb. 425
1. Dit is de dag, dit is de dag, 
 die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
 Weest daarom blij, wees daarom blij
 en zingt verheugd en zingt verheugd.
 Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij en zingt verheugd. 
 Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.

[de ouderling van dienst geeft de dominee een hand: wat zou jij tegen de dominee zeggen?]

Stil gebed [Wat bid jij bij dit stille gebed?]

Bemoediging en Groet [Je moet de groeten van God hebben]

Zingen: Ps. 122:1,3
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
 toen men mij zeide: `Gord u aan
 om naar des HEREN huis te gaan!
 Kom ga met ons en doe als wij!’
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in,
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
 Jeruzalem, van ver aanschouwd,
 wel saamgevoegd en welgebouwd,
 o schone stede, die wij groeten.

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
 dat die u mint bevredigd zij,
 dat vrede in uw wallen zij,
 gezegend zij uw muur en poort!
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in
 om u met vrede te ontmoeten!
 Om al mijn broeders binnen u,
 om ‘s HEREN tempel wil ik u,
 o stad van God, met vrede groeten.

Gedicht: Zondag
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We zingen van Gods goede geboden: Elb. 260. 
1. Wij kiezen voor de vrijheid
 die God ons heeft beloofd:
 Hij heeft de boze goden
 van al hun macht beroofd.

2. Weg met de stomme beelden,
 die maken God te klein:
 Hij zal ons zelf vertellen
 wie Hij voor ons wil zijn.

3. En Hij heeft ook gegeven
 dat je Hem noemen mag:
 maak dan jezelf niet groter
 met Gods naam als je vlag.

4. En noem voluit de vrijheid,
 één dag van feest’lijkheid,
 om opgewekt te vieren
 dat God ons heeft bevrijd.

5. Hoor ook naar de  verhalen
 van wie zijn voorgegaan:
 want God, de God van gist’ren
 is met ons doorgegaan.

6. Geef ruimte aan je naaste,
 geschapen naar Gods beeld:
 want alle mensen heeft Hij
 zijn leven meegedeeld.

7. Blijf met elkaar verbonden
 als mens, als man en vrouw:
 zo is tot in de diepte
 ook God zijn liefde trouw.

8. Wil zó ruimhartig delen
 dat niemand stelen moet:
 God liet ons samen wonen
 in ‘t land van overvloed.

9. En breek niet met je woorden
 een anders leven stuk:
 want God sprak tot ons allen
 het woord van ons geluk.
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10. Gun dan elkaar het goede,
 zo is het ons gegund:
 je leven is pas leven
 als je ook geven kunt.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

[We vragen de Heilige Geest of we de Bijbel mogen begrijpen]

Schriftlezing [We lezen uit ‘de Schrift’. Zo noemen we de Bijbel ook wel, omdat de Bijbel 
vroeger is ‘geschreven’ en niet getypt]: 
Genesis 2:1-3 (NBV)
1Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende 
dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij 
gedaan had. 3God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op 
die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Zingen: Lied 84a:1,2
1. Wat hou ik van Uw huis
 Heer van de hemelse legers.
 Ik kan zo sterk verlangen naar
 de binnenpleinen van de Heer.
 Diep in mijn lijf is zon heimwee,
 zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

2. Een vogel is er thuis,
 Heer van de hemelse legers.
 Een zwaluw voedt haar jongen op
 bij U onder de pannen, God.
 Wonen bij U is een zegen,
 zon blijvende kans om te zingen voor U.

Schriftlezing: Exodus 20:8-11 en 23:12 (NBV)
8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u 
werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende dag is een rustdag, 
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor 
u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en 
ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft 
de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en 
op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 
heilig verklaard.

12Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust 
houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en 
de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.
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Zingen: Lied 84a:3,4
3. Gelukkig wie naar U
 vol van verlangen op weg zijn,
 zelfs in het dorre bomendal
 zien zij een bron en regenval,
 gaan zij van zegen tot zegen,
 naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

4. Ach hoor en kijk naar mij,
 Heer van de hemelse legers.
 Ja liever één dag dicht bij U
 dan duizend dagen zonder U.
 Liever bij U aan de drempel
 dan binnen te zijn in een duistere tent.

Schriftlezing: Markus 2:23-28 (NBV)
23Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen 
gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24‘Kijk eens!’ zeiden de 
farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 25Maar 
hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn 
metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26Hij ging het huis van God 
binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan 
alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 
27En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens 
voor de sabbat; 28en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de 
sabbat.’

Zingen: Lied 84a:5
5. De Heer beveiligt ons,
 eer en geluk zal Hij geven
 Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
 aan mensen, eerlijk onderweg.
 Heer van de Hemelse legers,
 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
 Wat hou ik van Uw huis!

Verkondiging [De blijde boodschap van de Bijbel wordt door de dominee duidelijk verteld: 
verkondigd]

Zingen: Lied 287
1. Rond het licht dat leven doet
 groeten wij elkaar met vrede;
 wie in voor- of tegenspoed
 zegen zoekt, mag binnentreden, 
 bij de Heer zijn wij hier thuis,
 kind aan huis.
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2. Rond het boek van zijn verbond
 noemen wij elkaar bij name,
 roepen wij met hart en mond
 levenswoorden: ja en amen  
 als de kerk van liefde leest
 is het feest! 

3. Rond het water van de doop 
 komt de Rode Zee ter sprake; 
 droogvoets, tussen nood en dood 
 volgen wij een brandend baken: 
 in het nachtelijke uur 
 vlamt een vuur. 

4. Rond de tafel, in de kring, 
 staat ons land, de oogst voor ogen, 
 neem en eet, drink en gedenk, 
 proef hoe zoet: Gods mededogen, 
 die ons schenkt in de woestijn 
 brood en wijn. 

5. Rond het licht dat leven doet 
 groeten wij elkaar met vrede. 
 Paaslicht straal ons tegemoet, 
 zegen wie uw liefde delen, 
 licht dat dit geheim behoedt: 
 God is goed.

Overstap naar de grote kerkdienst van de kinderen groep 5

De kinderen die overstappen zingen: HH 338
1. ‘k Stel mijn vertrouwen
 op de Heer, mijn God.
 Want in zijn hand
 ligt heel mijn levenslot.
 Hem heb ik lief,
 zijn;iefde woont in mij,
 ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
 Hij is mij steeds nabij.

Gemeente zingt kinderen toe: ‘Welkom in ons midden’
1. Welkom, welkom in ons midden. 
 Samen zingen samen bidden. 
 Luisteren naar wat Jezus zegt.
 Hij alleen wijst ons de weg.
 Hij alleen wijst ons de weg.
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(De kinderen gaan in de kerk zitten)

Danken en met en voor elkaar bidden

Verzamelen van de gaven [God heeft ons heel veel gegeven. 
Wij geven nu van onze gaven voor arme mensen. 
De diakenen (= dienaars) komen dat verzamelen]
 1e collecte is bestemd voor De Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum
 2e collecte is bestemd voor Pastoraat &  Eredienst

Zingen: Lied 416:1,2,4
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.

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 [Het belangrijkste moment is aan het eind van de dienst: we mogen de Zegen van God 
ontvangen: God houdt ons ‘de hand boven het hoofd’. Met zijn ‘beschermend dakje’ mogen we 
weer de week in. Hij zegent ons, behoedt ons, laat zijn vriendelijke gezicht over ons stralen en 
geeft ons zijn vrede.]

We zeggen ‘Amen’ [‘amen’ is: ‘ja, het is helemaal waar wat hier vandaag gezegd is’]: 
Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
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     Brief van God 

  Lieve kind, 

Wat heb Ik je toch een zwaar kruis opgelegd, door Mijn dag precies op zondag 
te laten vallen en dan nota bene nog na een vrije zaterdag.
 
Maar Ik zal het je uitleggen: de maandag is als van ouds bedoeld als wasdag 
en op dinsdag wordt de was gestreken. ‘s Woensdags knoopjes aanzetten en 
de kleine karweitjes doen en met de kinderen de vrije middag doorbrengen.
 
Op donderdag krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt en op vrijdag 
wordt de rest van het huis gedaan om jou in het ‘weekend’ waardig te kunnen 
ontvangen. 

Dan kun je op zaterdag lekker uitslapen en de boodschappen doen. Ook kan 
men dan na zijn vijf werkdagen lekker aan zijn auto knutselen. 

Ja, en nou die zondag hè?
 
Dan mag jij op visite. 

 Bij Mij! 

Want Ik wil dan even met jou bijpraten, weer of geen weer, bossen of geen 
bossen, strand of geen strand, zin of geen zin. 

Zes dagen in de week kijk Ik dag en nacht naar jou om, als je thuis bent, als je 
voor het stoplicht staat, in de supermarkt, als je niet in slaap kunt komen. 

Waar je ook bent, overal denk Ik aan jou. 

En nu wil Ik graag, dat je op Mijn dag bij Mij komt en ook regelmatig aan tafel 
komt en mee eet, zodat je er weer tegen kan. Ik ben blij, dat je graag wilt 
komen en dat je beseft, dat je die ontmoeting nodig hebt. 

Het is goed om zo samen te komen, jij en Ik. Het is goed om met anderen 
samen te komen, om samen te zingen en voor elkaar te bidden. 

Daarom verwacht ik je. 

 Tot zondag. 


