
 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied 891: 1 en 2 

1.Heer ik kom bij U, 

neem mijn leven, maak mij nieuw door 

uw grote liefde. U houdt van mij. 

Heer, ik weet het nu: 

In mijn zwakte draagt u mij. 
Ik word overweldigd 

door de kracht van uw liefde 

 

Refrein: 

Draag mij, Heer. 

Neem mij in uw armen. 

Draag mij, Heer. 

Sluit mij in uw hart. 

Bent U bij mij, 

dan vlieg ik als een arend, 

omdat uw Geest mij draagt. 
U geeft mij vleugels, Heer, 

met de kracht van uw liefde. 

 

2. Geef dat ik kan zien. 

Laat mij uw gezicht zien, Heer, 

Dan ken ik uw liefde. U woont in mij. 

Heer, vernieuw mijn hart, 

want dan kan ik leven, Heer, 

zoals U dat wilt: 

in de kracht van uw liefde.   (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: 

22-07 om 19.00 uur    Voorganger ds. A.H. van Veluw                  Zomerzangdienst 

29-07 om 09:30 uur    Voorganger ds. A.H. van Veluw 

29-07 om 19:00 uur    Voorganger ds. H. van Ark uit Wapeneld   

 

 

 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 22 juli 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Christien Heutink 

             Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

 

Thema: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op!’ 

 
  

Zingen voor de dienst 
HemelHoog 216: Kroon Hem met gouden kroon 

Lied 760: Gij zijt de zin van wat wij zijn 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 150a 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat juub’len het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 



 

Zingen kinderlied Opwekking 511 

Refrein: Ho! Stop! Sta eens even stil 

Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil 

Ho! Stop! Ga er niet vandoor 

Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor 

 

1. Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar je heen wou gaan  

(Heen wou gaan). 

Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan  

(Op te staan). 

Alles gaat uiteindelijk mis, als je niet weet wie Jezus is.               (refrein) 

 
2. Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan 

(Heen wilt gaan). 

Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een lichtje in je leven aan 

(Je leven aan). 

Reken maar dat jij je vergist, als je het licht van de wereld mist.    (refrein) 

 

3. Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand meer te horen zijn 

(Te horen zijn). 

Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou verloren zijn 

(Verloren zijn). 

Weet je als het donker wordt; Jezus' arm is nooit te kort.                (refrein) 
 

Wetslezing 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Jakobus 4: 1-12 

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit 

de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar iets, maar krijgt het 

niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met 

elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd 

bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. 4 Trouwelozen! Beseft u dan niet 

dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn 
met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5 Denk toch niet dat dit loze woorden 

zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; 6 maar de 

genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen 

hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ 7 Onderwerp u dus aan 

God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. 8 Nader tot God, dan 

zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 

Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in 

droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u 

verheffen. 

11 Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander 

of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de 
wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. 12 Er is maar 

één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar 

wie bent u, om uw naaste te veroordelen? 

 

Zingen: HemelHoog 433: 1 en 2 

1. Ach, blijf met uw genade,  2. Licht Gij ons met uw stralen, 

Heer Jezus, ons nabij,   o, licht der wereld, voor, 

opdat ons nimmer schade   opdat wij niet verdwalen 

des bozen heerschappij!   of struik'len op ons spoor! 

 

Schriftlezing: Jakobus 4:13 – 5:6 

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven 

we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’14 U weet niet eens hoe uw 

leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al 

verdwijnt. 15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen 

we dit of dat doen.’ 16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. 
Dat soort trots is volkomen ongepast. 17 Als iemand weet hoe het hoort maar er niet 

naar handelt, dan zondigt hij. 

1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. 2 

Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is 

verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt 

uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor de klacht van het loon 

dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is 

tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad 

en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de rechtvaardige 

veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet. 

 

Zingen: HemelHoog 433: 3 en 4 

3. Vervul dan met uw zegen  4. Neem Gij ons in uw hoede, 

onze armoe, rijke Heer,   onoverwonnen held; 

en zend op onze wegen   beteugel satans woede 

uw kracht en goedheid neer!  en 's werelds boos geweld! 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 675 

1.Geest van hierboven,    2.Wat kan ons schaden, 

leer ons geloven,     wat van U scheiden, 

hopen, liefhebben door uw kracht!   liefde die ons hebt liefgehad? 
Hemelse vrede,     Niets is ten kwade, 

deel U nu mede     wat wij ook lijden, 

aan een wereld die U verwacht!   Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Wij mogen zingen     Gij hebt de zege 

van grote dingen,     voor ons verkregen, 

als wij ontvangen     Gij zult op aarde 

al ons verlangen,     de macht aanvaarden 

met Christus opgestaan. Halleluja!   en onze koning zijn. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven     Gij, onze Here, 

zal Hij ons geven,     doet triomferen 

als wij herboren     die naar U heten 
Hem toebehoren,     en in U weten, 

die ons is voorgegaan. Halleluja!   dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 


