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   ZOMERAVONDZANGDIENST
   ‘GOUD EN VERTROUWD’

    Thema ‘Halleluja’

 

 Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
 op zondag 19 augustus 2018 om 19.00 uur.

   Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: dhr. Jan Smit
   Organist: dhr. Henk van der Weerd
   Kosters: Jan en Berta Aarten
 (Alle liederen zijn opgegeven door gemeenteleden)



2

Zingen voor de dienst:
- ‘Zie de leliën op ‘t veld’ (JdH. 529)
- ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ (JdH. 13)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 149:1,2,3
1. Halleluja! laat opgetogen
 een nieuw gezang den HEER verhogen.
 Laat allen die Gods naam belijden
 zich eensgezind verblijden.
 Volk van God, loof Hem die u schiep;
 Israël, dank Hem die u riep.
 Trek, Sion, in een blijde stoet
 uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
 De naam des HEREN wordt geprezen
 met het aloude lied der vaadren.
 De heilge reien naadren.
 En zo danst in het morgenlicht
 heel Gods volk voor zijn aangezicht
 en slaat de harp en roert de trom
 in ‘s HEREN heiligdom.

3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
 Hij kroont de zwakken en de kleinen.
 Hij kent de stillen in den lande,
 het heil is nu ophanden.
 Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
 nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
 Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
 en roemt zijn grote macht.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: ‘Vreugde of blijdschap... er is een God die hoort’
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
 er is een God, er is een God.  
 Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 
 er is een God die hoort. 
 Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 
 wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 
 Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,  
 er is een God die hoort. 
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2. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, 
 Heer van het al, Heer van het al. 
 Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 
 heerser van ’t gans heelal. 
 Want onze Schepper, koning der aard’, 
 heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. 
 Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, 
 hij is de God die hoort. 
 
3. Van oost tot west, van zuid tot noord, mens, 
 zegt het voort, mens zegt het voort. 
 Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 
 mensenkind, zegt het voort. 
 Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
 maar zoek het heil bij Jezus alleen.
  Dat al uw hoop op hem is gericht, 
 Jezus is ’t eeuwig licht. 

Zingen: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ Lied 442 (Gez. 118; JdH. 595a)
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
 Verlos mij van mijn bange pijn!
 Zie, heel mijn hart staat voor U open
 en wil, o Heer, uw tempel zijn.
 O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
 verkwik mij met uw heilge gloed.
 Kom met uw zachte glans doordringen,
 o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
 waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
 Ik wil in ootmoed U ontvangen,
 mijn ziel en zinnen zijn bereid.
 Blijf in uw liefde mij bewaren,
 waar om mij heen de wereld woedt.
 O, mocht ik uwe troost ervaren:
 doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zingen: ‘Ik wens te zijn als Jezus’ JdH. 52
1.  Ik wens te zijn als Jezus, 
 zo need’rig  en zo goed;
 Zijn woorden waren vriend’lijk,
 Zijn stem was altijd zoet.
 Helaas, ‘k ben niet als Jezus, 
 dat ziet en elk aan mij;
 och, Heiland wil mij helpen 
 en maak mij zo als Gij. 
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2.  Ik wens te zijn als Jezus, 
 in ‘t goeddoen nooit vertraagd,
 Dat men van mij kan zeggen:
 hij doet, wat God behaagt.
 Helaas ‘k ben niet als Jezus,
 dat ziet een elk aan mij;
 och Heiland, wil mij helpen,
 en maak mij zo als Gij.
 
3. Ach neen, ‘k ben niet als Jezus,
 mijn hart is vol van kwaad.
 Hoe zal ik ooit zo worden,
 waar vind ik hulp en raad?
 Mijn Heiland, wil mij helpen,
 maak mij van zonden vrij;
 dan zal ‘k U eens aanschouwen
 en worden zoals Gij. 

Zingen: ‘Er gaat door alle landen’ JdH. 462
1. Er gaat door alle landen
 een trouwe Kindervriend.
 Geen oog kan Hem aan schouwen,
 maar Hij ziet ieder kind.
 De hemel is Zijn Vaderland,
 Hij is des Heren Afgezant.

2. Hij komt in alle huizen,
 en waar een vrolijk kind
 zijn vader en zijn moeder
 en God, de Heer bemint.
 Daar woont Hij gaarne dag en nacht,
 en  houdt er over ’t kind de wacht.

3. En gaat het kind ter ruste, 
 die Vriend verlaat het niet.
 bewaakt getrouw zijn bedje,
 dat het geen kwaad geschiedt,
 en wekt het in de morgenstond,
 en maakt het vrolijk en gezond.

Gebed

Zingen: ‘Als g’ in nood gezeten’ JdH. 7 
1.  Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,     
 wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.      
 Vrees toch geen nood!  s’ Heren trouw is groot, 
 en op ‘t nacht’lijk duister,  volgt het morgenrood.      
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 Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;      
 God zal u behoeden, uw toeverlaat.    

2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,      
 en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.     
  Schoon g’ in ‘t verdriet, nergens uitkomst ziet,      
 groter dan de Helper, is de nood toch niet.      
 Wat ons ontviele, Redder in nood,      
 red slechts onze ziele, uit zond’ en dood. 

Schriftlezing: Psalm 149 (NBV)
1Halleluja!
Zing voor de HEER een nieuw lied,
roem hem te midden van zijn getrouwen.
2Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker,
het volk van Sion juichen om zijn koning.
3Laten zij dansend zijn naam loven,
bij lier en tamboerijn voor hem zingen.
4Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,
hij kroont de vernederden met de zege.
5Laten zijn getrouwen juichen in triomf,
nog jubelen als zij te ruste gaan,
6met lofzang voor God uit hun kelen,
een tweesnijdend zwaard in hun hand.
7De volken laten boeten,
de naties bestraffen,
8hun koningen in boeien slaan,
hun leiders met ketenen binden,
9het geschreven recht aan hen voltrekken: 
dat is de glorie voor al zijn getrouwen.
Halleluja!

Zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’ JdH. 523
1. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár, in zijn teêr erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. 
 Hoor, ‘t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 
 ruisend uit ‘s hemels zalen, over de glazen zee.
 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
 
2. Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg; 
 vrij van ‘t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg; 
 Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; 
 nog slechts een weinig lijden, 
 nog slechts een korte nacht. 
 Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg, 
 vrij van ‘t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. 
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3. Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! 
 Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. 
 Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt, 
 En ‘t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet. 
 Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! 
 Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij! 
 
Verkondiging 

Zingen: ‘’k Heb geloofd en daarom zing ik’ JdH. 523:1,3,4
1. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
 daarom zing ik van genâ,
 van ontferming en verlossing,
 door het bloed van Golgotha.
 Daarom zing ik U, die stervend
 alles, alles hebt volbracht,
 Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
 Lam van God, voor ons geslacht.

3  ‘k Heb geloofd in U, wie d‘ aarde
 met haar doornen heeft gekroond,
 maar die nu, gekroond met ere,
 aan Gods rechterzijde troont.
 U, aan wiens doorboorde voeten,
 eenmaal in het gans heelal,
 hier, daarboven en hieronder,
 alle knie zich buigen zal.

4 Ja ‘k geloof en daarom zing ik,
 daarom zing ik U ter eer,
 ‘s werelds Heiland, Hogepriester,
 aller Heren Opperheer!
 Zoon van God en Zoon des mensen,
 o, kom spoedig in Uw kracht,
 op des hemels wolken weder!
 Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

We belijden zingend het geloof: HH 370
1. ’k Geloof in God - Hij is mijn Vader,
 almachtig Koning op zijn troon 
 Schepper van hemel en van aarde,
 en in zijn eengeboren Zoon,
 die ik als mijn Verlosser eer;
 in Jezus Christus, onze Heer.
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2. Die van de heil’ge Geest ontvangen,
 als mens geboren uit een maagd,
 onder Pilatus heeft geleden,
 door onze schuld werd aangeklaagd,
 stierf aan het kruis, lag in het graf,
 tot in de hel daalde Hij af.

3. ’k Geloof dat Hij ten derde dage
 weer opgestaan is uit de dood,
 is naar de hemel opgevaren
 zit aan de rechterhand van God,
 vanwaar Hij met bazuingeschal
 eenmaal ten oordeel komen zal.

4. Ook wordt de Geest door mij beleden.
 ‘k Geloof een kerk die God ons geeft,
 ware gemeenschap van de heil’gen,
 dat God mijn zonden steeds vergeeft.
 mijn lichaam van de dood bevrijdt
 en dat ik leef in eeuwigheid.

Zingen: ‘Op die heuvel daarginds’ JdH. 836: 1,3,4
1.  Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,     
 het symbool van vervloeking en schuld.     
 Maar dat kruis werd de mens,
 tot het kostbaarst kleinood,
 daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
 
 Refrein:    
 ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,    
 tot de Heer komt en met Hem het loon,    
 als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis    
 dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon. 
 
3. Van dat rushouten kruis met het bloed van Gods Zoon
 straakt een licht dat door niets wordt gedoofd;
 vol van schoonheid en pracht
 vol van reddende kracht
 voor een ieg’lijk die in Hem gelooft.
 Refrein: 
 
4. Help mij Heer, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,     
 ook als hier smaad en spot is mijn loon;     
 Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,     
 ‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 
 Refrein 
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Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte Kerk in actie binnenlands Diakonaat
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ Lied 416:1,2,3
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor onderhoud en aflossing Kerkelijke 
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 
 De volgende Eredienst is vastgesteld voor zondag 26 aug. a.s.
 Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. H.G. Labooy
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
 (aandacht Roemenië-gangers

Ps. = Psalmen in Nieuwe Berijming (1973)
Lied = uit ‘Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk’ (2013)
Gez. = uit ‘Liedboek voor de Kerken’ (1973)
Opw. = bundel Opwekkingsliederen
JdH. = zangbundel Joh. de heer 
Elb. = Evangelische Liedbundel
HH. = Hemelhoog - protestants evangelische liedbundel


