
3. Ik steun op U, U staat mij bij. 

Eens maakt U mij liefdevol vrij. 

Dan zal ik juichen, vrolijk zingen 

als dank voor al uw zegeningen. 

HEER, U bent goed geweest voor mij. 

 

 

Zingen Lied 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (= psalm 91) 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen,   3. Geen duister zal je overvallen, 

hoeft niet te vrezen voor de dood.    er is een licht dat eeuwig brandt. 

Zoek je bij Hem een onderkomen    Duizenden doden kunnen vallen - 

dan wordt zijn vrede jou tot brood.    jij blijft geschreven in Gods hand. 

God legt zijn vleugels van genade    God is een schild voor zijn getrouwen 

beschermend om je heen als vriend.    die leven van geloof alleen.  

En Hij bevrijdt je van het kwade,    Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

opdat je eens geluk zult zien.     van liefde om hun tranen heen. 

 

 

Gebed  

 

Collecte  1e collecte voor: Diaconie 

   2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Opwekking 640 ‘Ik hef mijn ogen’  (= psalm 121) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

 

 

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: 

19-08-2018  9:30 uur  Voorganger ds. H.J. van Maanen 

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

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 12 Augustus 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen 

Ouderling van dienst: Henk van de Raa  

             Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever  

 

Zangdienst 

Zingen voor de dienst 

Psalm 122: 1  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’  

Opwekking 715  ‘Wat hou ik van uw huis’  

 

 

Mededelingen 

 

Aanvangslied: Psalm 1 (DNP) ‘Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt’ 

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,  

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, 

wie weigert om met spotters op te trekken. 

Gelukkig wie de rijkdom wil ontdekken 

van wat de HEER hem in zijn wetten leert, 

wie daar verheugd steeds over mediteert. 

 

2. Hij is een boom in goede grond geplant, 

die is geworteld aan de waterkant. 

Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. 

Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 

Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed. 

 

3. Het zal de wettelozen slecht vergaan: 

zij kunnen in het oordeel niet bestaan. 

Zoals de wind het kaf scheidt van het koren, 

zo blaast God weg wie niet bij Hem wil horen. 

De HEER beveiligt wie rechtvaardig is; 

de zondaar eindigt in de duisternis. 

 

Stil gebed / Bemoediging / Groet 

 

Zingen Lied 146c: 1, 2 en 3  ‘Alles wat adem heeft, love de Here’ (= psalm 146) 

1. Alles wat adem heeft love de Here,   2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 

zinge de lof van Isrels God!     zij keren eens tot aarde weer; 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,   rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.    niemand gedenkt hun daden meer. 

Die lijf en ziel geschapen heeft    Machtigen wank'len in hun waan, 

worde geloofd door al wat leeft.    roepen wij dan de Here aan. 

Halleluja! Halleluja!      Halleluja! Halleluja! 



3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft! 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Zingen Lied 103e  ‘Bless the Lord’  (= psalm 103)    2x Nederlands, 2x Engels 

Prijs de Heer, mijn ziel    Bless the Lord my soul  

en prijs zijn heil’ge naam.     and bless Gods holy name. 

Prijs de Heer, mijn ziel,     Bless the Lord my soul, 

die mij het leven geeft.    who leads me into life. 

 

 

Zingen Opwekking 518 ‘Heer U doorgrondt en kent mij’ (= psalm 139) 

1. Heer, U doorgrondt en kent mij              refr. Heer, U bent altijd bij mij 

mijn zitten en mijn staan     U legt uw handen op mij 

en U kent mijn gedachten,     en U bent voor mij 

mijn liggen en mijn gaan.     en naast mij 

De woorden van mijn mond, o Heer,    en om mij heen. 

die zijn voor U bekend     Heer, U bent altijd bij mij 

en waar ik ook naar toe zal gaan,    U legt uw handen op mij 

ik weet dat U daar bent.  (refr.)   en U bent voor mij 

en naast mij 

2. Heer U doorgrondt en kent mij    en om mij heen, 

want in de moederschoot    elke dag. 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot  

ik dank U voor dit wonder, Heer 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. (refr.) 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 1 

1 Gelukkig de mens 

die niet meegaat met wie kwaad doen, 

die de weg van zondaars niet betreedt, 

bij spotters niet aan tafel zit, 

2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER 

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 

3 Hij zal zijn als een boom,  

geplant aan stromend water. 

Op tijd draagt hij vrucht,  

zijn bladeren verdorren niet. 

Alles wat hij doet komt tot bloei. 

4 Zo niet de wettelozen! 

Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 

5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 

zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 

6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 

de weg van de wettelozen loopt dood. 

 

Schriftlezing: Psalm 119: 89-96 

89 HEER, voor eeuwig  

staat uw woord in de hemel vast. 

90 Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, 

u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. 

91 Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, 

alles is aan u onderworpen. 

92 Verheugde ik mij niet in uw wet,  

ik zou vergaan van ellende. 

93 In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten,  

daardoor houdt u mij in leven. 

94 Ik ben van u, red mij,  

want steeds zoek ik uw regels. 

95 Zondaars zijn uit op mijn ondergang,  

maar uw richtlijnen geven mij inzicht. 

96 Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, 

maar uw gebod is grenzeloos ruim. 

 

Zingen Psalm 119:49  ‘Hoe wonderbaar is uw getuigenis’ 

49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 

Wanneer uw heilig woord geopend is 

zal 't als een licht het duister op doen klaren. 

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 

uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt’ (= psalm 42) 

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

 

 

Zingen Lied 13 (DNP) ‘Hoe lang nog kijkt U mij niet aan’  (= psalm 13) 

1. Hoe lang nog kijkt U mij niet aan,  2. Geef antwoord, God, toon uw gezicht. 

vergeet U wat ik moet doorstaan?   Verdrijf de dood, schijn met uw licht. 

Hoe lang nog, HEER, blijft U verborgen?  Laat hen die op mijn leven jagen 

Hoe lang nog kwellen mij de zorgen   niet vieren dat ik ben verslagen, 

en kan mijn vijand vrijuit gaan?   niet juichen dat ik ben gezwicht. 


