
 

 

Zingen: Oke4Kids 232 

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.  Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.   Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.   Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.  

Jezus is opgestaan!      Jezus is opgestaan!     

 

Hij heeft de dood overwonnen,    Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

ons van de zonde bevrijd.     prijs zijn grote naam. 

Hij stierf maar dit is het wonder:    En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 

Hij leeft in eeuwigheid     Jezus is opgestaan! 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

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

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied 968: 1, 2 en 5 

1. De ware kerk des Heren,    2. Door God bijeen vergaderd, 

in Hem alleen gegrond,    één volk dat Hem behoort, 

geschapen Hem ter ere,    als kindren van één Vader; 

de bruid van zijn verbond,    één doop, één Geest, één woord. 

dankt aan zijn dood het leven.   Zo offert allerwege 

Hij is haar Bruidegom.    de kerk U lof en prijs. 

Want God, zo staat geschreven,   Eèn naam is aller zegen, 

zag naar zijn dienstmaagd om.  èèn brood is aller spijs. 

 

5. Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, 

dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, 

in tijd en eeuwigheid. 

 

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: 

02-09 om 19.00 uur    Voorganger ds. G.H.Fredrikze uit Ermelo 

09-09 om 09:30 uur    Voorganger ds. A.H. van Veluw          Bediening Heilige Doop 

09-09 om 16:30 uur    Voorganger ds. G.J.Röben uit Heerde                       

09-09 om 19:00 uur    Voorganger ds. G.H. Labooy                        Verdiepingsdienst 

 

 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 2 september 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Dick Hoekman 

             Organist: Gerwin van der Plaats 

m.m.v. muzikanten uit de Hoeksteen 

Kosters: Gert en Jeanet Kragt 

 

 

Thema: ‘Zoek het uit’ (vanuit de Vakantie Bijbelweek) 

 

Zingen voor de dienst 

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

Opwekking voor Kinderen 241: Van A tot Z 

 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 63: 1 en 3 

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,  3. Wanneer ik wakend in de nacht  

naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.  mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,  

Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  dan mag ik weer uw goedheid proeven;  

die leven zijt en leven laat.    uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.  

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,  

en dorsten naar U in een land,   zing ik mij van mijn zorgen vrij. 

waarop de zon verzengend brandt,   Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.  door uw hand word ik vastgehouden. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 18 uit bundel ‘Geroepen om te Zingen’ (melodie: Geest van hierboven) 

1. Bijeengeroepen uit onze huizen,    2. Bijeengekomen, Woord in ons midden, 

elk met zijn eigen levenslied,    samen zijn wij hier in Gods huis. 

zijn wij gekomen om weer te dromen   Kleinen en groten, niemand verstoten: 

van wat God in ons mensen ziet.    voor wie God zoekt is hier een thuis. 

Wij willen zingen van alle dingen,    Bidden en danken, stilte en klanken, 

roepen uit donker, roepen om leven,   met elkaar delen, één zijn met velen 

roepen om licht om Gods woorden te zien.  en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven.   Jong en oud samen zingen nu ‘amen’. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven,   God in ons midden, verhoor ons bidden. 

samen te leven in Zijn gloria.    Heel Uw gemeente zingt: Halleluja! 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 



 

 

Zingen Opwekking 40  (in canon)    

Zoek eerst het koninkrijk van God   Refr.  Haleluja. Haleluja 

en zijn gerechtigheid,    Haleluja, halelu- haleluja. 

en dit alles krijgt U bovendien. 

Hallelu, Halleluja.  (refr.) 

 

Men kan niet leven van brood alleen.  Bidt en u zal gegeven zijn. 

Maar van ieder woord,    Zoekt en gij zult het zien. 

dat door de Heer gesproken wordt.   Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

Hallelu, Halleluja.  (refr.)    Hallelu, Halleluja.  (refr.) 

 

Wetslezing: Marcus 1: 14-15. 

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 

nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van 

God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

 

Zingen over de wet: Lied 594 uit bundel ‘WeerKlank’  

(melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht) 

1. Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 

God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 

Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 

Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 

2. Een, dat is de Heer, niemand is als God. 

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 

Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 

Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 

 

3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 

Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 

Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

 

4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

 

5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 

Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 

6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Matteus 16: 13-20 

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie 

zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen 

Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 

15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de Messias, de Zoon 

van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: 

‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed 

geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots 

waarop ik mijn kerk zal bouwen, - en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 

overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je 

op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt 

zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20 Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen 

iemand te zeggen dat hij de Messias was. 

 

Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 3  (lied van de maand September) 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,    refr:  Christus, ons licht, schijn door ons heen, 

zoeken wij U, waarheid en kracht.    schijn door het duister. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,   Christus, ons licht, 

schijn in de donkere nacht.   (refr.)     schijn ook vandaag, hier in ons huis. 

           

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen   3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord.   zoekend naar water lijden zij dorst. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten,   Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

zo wordt uw stem gehoord.  (refr.)    U bent de vredevorst.   (refr.) 

 

Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 595  (Hemelhoog 649)  

1. Licht van de wereld                       Refr. Voor U wil ik mij buigen, 

u scheen in mijn duisternis,     U wil ik aanbidden, 

nu mag ik zien wie u bent.     U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt      Want U alleen bent waardig, 

dat ik u wil kennen Heer,     heilig en rechtvaardig. 

bij u wil zijn elk moment. (refr.)   U bent zo geweldig goed voor mij! 

 

2. Hemelse Heer,                Bridge: En nooit besef ik hoe U leed, 

U, die hoog en verheven bent,   de pijn die al mijn zonde deed (2x) 

Koning vol glorie en macht,           

bent als een kind       

naar de wereld gekomen,    

legde Uw heerlijkheid af.   (refr.)  

 

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

 


