
En ik weet dat Hij gestorven is 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 

Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 

 
Refrein: 
U bent mijn hoop, mijn kracht, 
mijn zekerheid, 

U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 

Ja, U bent het doel van mijn bestaan. (2x) 
 
Dankgebed (samen met Hardy Wellenberg) 

 
Inzameling van de gaven. 1e collecte voor: Stichting Noah’s Ark 

              2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Zingen Slotlied Opwekking 798 Hou vol! 
Wij zijn het volk van God,                 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.    
Een leven lang te gast,             

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.  
Houd vol, houd vol,                                        
Hij laat niet los. 

 
Het is een zegetocht  

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.       Refrein: 
Maar kijk, wij lopen nog,             God is voor ons, God is naast ons, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna     God is altijd om ons heen. 
Houd vol, houd vol,               Laat maar komen wat hierna komt, 
Hij laat niet los.                 want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 
 

Zegen 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

9 september 09.30 uur: ds. A.H. van Veluw,  Heilige Doop 
9 september 16.30 uur: ds. G.J. Röben,  middagdienst 

9 september 19.00 uur: ds. G.H. Labooy 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 2 september 2018 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: Ds. Gerrit Frederikze uit Harderwijk 

Ouderling van dienst: Dick Hoekman 
             Organist: Henk van der Weerd 

met medewerking van de Roemeniëband 
Kosters: Gert en Jeanet Kragt  

Terugkomdienst Roemenië 
Zingen voor de dienst 

Lied NLB 837 
Lied NLB 835: 1, 2, 4 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen intochtslied: Heer wat hou ik van huis (Opwekking 715) 
1.Wat hou ik van Uw huis        2. Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers.       Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar      Een zwaluw voedt haar jongen op 

de binnenpleinen van de Heer.      bij U onder de pannen, God. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,     Wonen bij U is een zegen, 

Zo’n blijvende schreeuw om de       zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
Levende God.   

3.Gelukkig wie naar U          4. Ach hoor en kijk naar mij, 

vol van verlangen op weg zijn,      Heer van de hemelse legers. 
zelfs in het dorre bomendal        Ja liever één dag dicht bij U 

zien zij een bron en regenval,       dan duizend dagen zonder U. 
gaan zij van zegen tot zegen,       Liever bij U aan de drempel 

naar God die verschijnt in Zijn       dan binnen te zijn in een duistere tent. 
heilige stad. 

 
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! 
 

Stil gebed  
 

Bemoediging en groet 
 
 

Aanvangstekst: 
 Johannes 1:14:‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’ 

 



 
Zingen Opwekking 680 

Everyone needs compassion, 
love that’s never failing 

let mercy fall on me. 
Everyone needs forgiveness 

the kindness of a Saviour, 
the Hope of nations 

 
refrein: 
Saviour, He can move the mountains, 
my God is mighty to save, He is mighty to save 
Forever, Author of salvation, 

He rose and conquered the grave 
Jesus conquered the grave 

 
So take me as You find me, 

all my fears and failures, 
fill my life again. 

I give my life to follow, 
everything I believe in, 

now I surrender.   Refrein 2x 
 
Shine your light and let the whole world see 

We’re singing for the glory of the risen King 
Jesus       Refrein 2x 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van Het Woord. 

 
Schriftlezing (door Sam)  

Numeri 9: 15 – 23 (NBV) 
15Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij 

overdekt door een wolk. Die avond was de wolk als een lichtend vuur boven 
de tabernakelte zien, en dat bleef zo tot de volgende morgen. 16Zo was het voortdurend: 
de wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur. 17Telkens als de 

wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk 
stilhield sloegen ze hun kamp op. 18Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, 

en op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op 
de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. 19Bleef de wolk lange tijd 

boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden 
zich aan de aanwijzingen van de HEER. 20Soms bleef de wolk maar een paar dagen 

boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer 
de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de HEER het 
beval. 21Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan ’s 

morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag 
gebeurde of ’s nachts, trokken ze verder. 22Rustte de wolk langere tijd boven 

de tabernakel – een paar dagen of een maand of nog langer – dan bleven de Israëlieten 
al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief trokken ze weer 

verder. 23Op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op, en op bevel van 
de HEER trokken ze verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER, die 

de HEER hun bij monde van Mozes gegeven had. 
 

Matteüs 17: 1 – 8(NBV) 
171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 

een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 
zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling 

verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam het 
woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier 

drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog niet 
uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de 
wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar 

hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun 
gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang 

te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
 

Vertellen over project (door Joanne Bultman en Kathy Bruning) 
 

Presentatie 
 

Luisterlied Opwekking 794 ‘No Longer Slaves’ 
 
Verkondiging  

‘Onderweg: God in ons midden met een tent en een wolk’ 
 

 
Zingen Geloofsbelijdenis: Opwekking 564 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 

Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
in de wedloop van het leven. 

 
Refrein: 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, 

mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 

Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 

 
Hij geeft volharding om door te gaan 

in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 

in de wedloop van het leven.  refrein 


