
Gebed  

 

Collecte  1e collecte voor: Light for the world 

   2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Zingen Slotlied 935: 1, 2 en 3 ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 

1. Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

2. Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

3. Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 
Zegen (3x amen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 

05-08-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 

12-08-2018  9:30 uur  Voorganger ds. A.H. van Veluw 

12-08-2018 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen  Zangdienst 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 5 Augustus 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen 

Ouderling van dienst: Jan Boneschansker 

             Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Gert en Jeanet Kragt   

 

  

Zingen voor de dienst 

Lied 218: 1, 2 en 5:  ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 

Opwekking 462:  ‘Aan uw voeten Heer’ 

 

 

Mededelingen 

 

Aanvangslied: Psalm 145: 5 en 6  ‘Zie, aller ogen zijn op U gericht’ 

5. Zie, aller ogen zijn op U gericht, 

Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 

Gij opent uwe hand, en al wat leeft 

vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 

Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 

in al zijn daden is Hij ons genegen. 

Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 

wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 

 

6. Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 

zijn redding is elk die Hem roept nabij. 

Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 

maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 

Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 

mijn mond zal vol zijn van de lof des Heeren. 

Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden, 

Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 

  

Stil gebed  

 

Bemoediging / Groet 

 

Zingen Lied 837: 1, 2 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,   2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

speurend langs allerlei wegen,    laten wij anderen bloeden, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,  geven wij pijn en angsten door - 

Meester, waar kom ik U tegen?   neem ons dan onder uw hoede. 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht,   Spreek uw genezend woord vol macht, 

moe van onszelf en zonder kracht,   dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

dorstend naar liefde en zegen.    Spreek, dan keert alles ten goede. 

 



4. Koning, Uw rijk is zo nabij, 

open mijn ogen en oren, 

onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind, 

zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Leefregels: 1 Johannes 4: 7-11 
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder 

die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is 

liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld 

gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 

hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te 

brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, 

moeten ook wij elkaar liefhebben. 

 

Zingen Opwekking 427 ‘Maak mij rein voor U’ 
1. Maak mij rein voor U,    2. Maak mij rein voor U. 

als gelouterd goud en zuiver zilver.   Was mijn leven schoon, vergeef mij zonden. 

Laat mij zijn voor U,     Laat mij zijn voor U 

als gelouterd goud, puur goud.    zuiver als uw Zoon, heilig mij. 

Dwars door het vuur     Dwars door het vuur   

maakt U mij rein en puur.    maakt U mij rein en puur. 

Ik strek mij uit Jezus,     Ik strek mij uit Jezus, 

naar meer van uw Geest   naar meer van uw Geest  

en uw heiligheid.     en uw heiligheid. 

Ja, ik besluit Jezus     Ja, ik besluit Jezus  

een dienstknecht te zijn    een dienstknecht te zijn  

van U mijn meester,     van U mijn meester, 

steeds tot Uw wil bereid.    steeds tot Uw wil bereid. 

 

 

Gebed 

 

Schriftlezingen: Numeri 27: 12-20 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land 

dat ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd 

worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten 

met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag 

hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van 

Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de 

levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en de troepen kan 

aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18 De 

HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die 

geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19 en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en 

voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20 en laat hem 

delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 

 

 

Marcus 6: 30-44 
De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en 

wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats 

om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van 

mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 

32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun 

vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over 

land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de 

boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen 

zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen 

zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen 

weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar 

hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd 

denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38 Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben 

jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: 

‘Vijf, en twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in 

groepen in het groene gras te gaan zitten. 40 Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen 

van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het 

zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; 

ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 

Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden 

gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden 

gegeten. 

 

Zingen Psalm 23: 1 ‘Ik wil van God als van mijn Herder spreken’ 
1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 

Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 

fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 

Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 

opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 

 

 

Verkondiging 
 

 

Zingen Lied 995: 1 en 2 ‘O Vader, trek het lot U aan’ 
1. O Vader, trek het lot U aan 

van allen die door U bestaan. 

Gij die geen stenen geeft voor brood, 

wees met uw kinderen in nood; 

en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 

 

2. O Vader, trek het leed U aan 

van allen die met ons bestaan. 

Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, 

doe ons hun broeders zijn in nood, 

opdat zij weten, wie Gij zijt: 

de God van hun gerechtigheid. 


