
 

 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Open Doors  

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Opwekking 249 
1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,     

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,              

samen te dienen, te zien wie U bent,    

want uw woord maakt uw wegen bekend.  

 

Refr: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

           als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 

2. Samen te strijden in woord en in werk.    

Eèn zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.     

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,     

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. (refr.)    

 
 

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:  

30-09 om 09:30 uur    Voorganger ds. H.J. van Maanen  Toerusting Welkomsdienst 

30-09 om 19:00 uur    Voorganger ds. P.E.G.Wiekeraad uit Eulsen 

 

 

 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 23 september 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Ada Vahl  

             Organist: Henk van de Weerd 

Kosters: Jan en Berta Aarten  

 

Thema: ‘Freedom to the max’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 427: Maak mij rein voor u  

Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben (2x Nederlands, 1x Engels, 1x Nederlands) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 98: 1 en 2 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere,  2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

want Hij bracht wonderen tot stand.   Hij heeft in goedertierenheid, 

Wij zien Hem heerlijk triomferen    naar de belofte eens gegeven, 

met opgeheven rechterhand.    het huis van Israël bevrijd. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde   Zijn volk is veilig in zijn handen. 

bevrijdend heil en bindend recht    Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

voor alle volkeren op aarde.    Zo werd tot in de verste landen 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.    het heil van onze God aanschouwd. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Introductie zeilkamp: filmpje 

 

Inleiding bij de dienst: introductie van de 4 blokjes 

 

 

BLOKJE 1: Vrij van regels 

Motto: 10 regels van de Bevrijder, voor onze vrijheid   

Zeilkamp Jeugd… 

  

Lezen: De tien regels van de Bevrijder 

  

Zingen HemelHoog 494 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 



 

 

BLOKJE 2: Vrij van angst 

Motto: Lafheid is het probleem, angst op zich is geen zonde 

Zeilkamp Jeugd… 

 

Zingen HemelHoog 294 

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.) 

 

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

ik leg alles voor 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.) 

 

 

BLOKJE 3: Vrij van groepsdruk 

Motto: Groepsdruk is er altijd, de vraag is of de goede groep het uitoefent of de verkeerde 

Zeilkamp Jeugd… 

  

Lezen Jeremia 1: 17-19  

17 Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen 

angst aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. 18 Ik maak je nu tot een 

vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele 

land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. 19 Ze zullen je bestrijden, 

maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 

    

Zingen Lied 968: 1 en 2 

1. De ware kerk des Heren,     

in Hem alleen gegrond,     

geschapen Hem ter ere,     

de bruid van zijn verbond,     

dankt aan zijn dood het leven.    

Hij is haar Bruidegom.     

Want God, zo staat geschreven,    

zag naar zijn dienstmaagd om.   

 

2. Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 

als kindren van één Vader; 

één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege 

de kerk U lof en prijs. 

Eèn naam is aller zegen, 

èèn brood is aller spijs. 

 

 

 

 

 

BLOKJE 4: Vrij met Jezus 

Motto: waar de Geest van de Heer is, is vrijheid (2 Kor. 3: 17) 

Zeilkamp Jeugd… 

  

Lezen Galaten 5: 13-16 

13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 

eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld 

in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas 

dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door 

de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 

 

 

Korte overdenking 

 

Zingen Hemelhoog 649 (staande als geloofsbelijdenis) 

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 zal niet meer vrezen, want U bent bij mij  

Heer, ik bid U, blijf mij nabij  

 

2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit een maagd  

Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij  

U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  

één met God de Vader en verenigd met uw volk  

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst  

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 

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 samenbracht  

En op duizend wegen zendt U ons weer uit  

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 


