
3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 

en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam –  
door de wijn - dit is mijn bloed –  

geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.  

 
 

Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

              2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Zingen Slotlied Gezang 393: 1, 3 en 4 (Liedboek voor de Kerken) 
 

1.De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 
3. Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

 
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd' en majesteit. 

 

Zegen  
 

Gezang 465:3 
 Amen, amen, amen!/Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, /Amen, God, uw naam ter eer! 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
05-08 om 09.30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 

05-08 om 19.00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 
 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 29 juli 2018 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: Ds. H. van Ark, Wapenveld  

Ouderling van dienst: Janny Mateboer 
             Organist: Henk van der Weerd 

Koster: Gerjan Prins en Rudi ten Hove      

 
Thema: God is dichterbij dan je denkt 

  

Zingen voor de dienst 
Zie beamer 
 
Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 84 vers 1 en 6 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,    6.  Want God onze Heer die ons mild 

het huis waar Gij uw naam en eer      bestraalt als zon, beschermt als schild, 
hebt laten wonen bij de mensen.      zal in genade ons verhogen. 

Hoe brand ik van verlangen om       Zijn hand onthoudt het goede niet 
te komen in uw heiligdom.         aan wie oprecht Hem hulde biedt 

Wat zou mijn hart nog liever wensen    en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
dan dat het juichend U ontmoet       Heer, die het al in handen houdt, 

die leven zijt en leven doet.         welzalig die op U vertrouwt. 
 
Stil gebed  

 
Bemoediging en groet 

 
Zingen Op Toonhoogte 276 

Machtig God, sterke Rots,        Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

U alleen bent waardig.          Prijst de Geest, die in ons woont. 
Aard’ en hemel prijzen U,         Prijst de Koning der heerlijkheid. 

glorie voor uw naam.           Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 
 

 
Gebed 

 
 

 
 

 



Zingen Gezang 329  (Liedboek voor de Kerken) 
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen  2.  Heer, uw boodschap staat geschreven, 

met uw eigen,             ons ten leven, 
met uw lieve stem verstoord.      maak uw schrift het levend woord. 

Maak de weg tot U begaanbaar,    Zie het boek van uw behagen 
wees verstaanbaar;          opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort.    spreek, Heer, uw gemeente hoort. 
 

3. Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Lezen 
Johannes 14: 18-26 
18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de 
wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie 

zullen leven. 20Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat 
ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij 

liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’ 22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich 
wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus antwoordde: 

‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal 
hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie 

mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet 
mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25Dit alles zeg 

ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 
Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering 

brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
 

Kolossenzen 1: 24-29 
24Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog 
aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25waarvan ik de 

dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn 
boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26het mysterie dat in alle eeuwen en voor 

alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27Aan hen 
heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is 

in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28Hem verkondigen wij wanneer we iedereen 
waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid 

in Christuste brengen. 29Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in 
mij werkzaam is. 
 

Zingen Gezang 78: 1, 3 en 4 (liedboek voor de Kerken) 
1. Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland, die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. 
 

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,    
'k blijf d' uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 

Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 

uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis. 

 
4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 

Het werk, in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

Wat in de winds'len sliep, ontbot 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Verkondiging: God is dichterbij dan je denkt 
 
Zingen Op Toonhoogte 125 

1.Groot is uw trouw, o Heer,       Refrein:  
mijn God en Vader.              Groot is uw trouw, o Heer, 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.      groot is uw trouw, o Heer, 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde    iedere morgen aan mij weer betoond. 
die Gij steeds waart,              Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

dat bewijst Gij ook nu.              Groot is uw trouw, o Heer, 
refrein                    aan mij betoond. 

 
2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
refrein 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen Evangelische Liedbundel 289: 1, 2 en 3 
1. Ik geloof in God de Vader       2. Ik geloof in Jezus Christus 

die een bron van vreugde is,       die voor ons ter wereld kwam.  
louter goedheid en genade,       Zoon van God en Zoon des Mensen  
licht in onze duisternis.         goede Herder, Offerlam. 

Hij, de Koning van de kosmos,      Door te lijden en te sterven 
heel de schepping zingt zijn eer     groot is het geheimenis 

heeft uit liefde mij geschapen      schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
en tot liefde keer ik weer.        dat uit God en tot God is.  


