
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Jeugdwerk 

 

Zingen Slotlied 670 1, 2 (Allen),  3(Mannen), 6(Vrouwen), 7 (Allen) 

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

 

6. Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan. 
 

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: 

26-08 om 19:00 uur     Voorganger ds. A.H. van Veluw        Jongerendienst 

           Aandacht Roemeniëgroep 

02-09 om 9:30 uur      Voorganger ds. H.J. van Maanen 

02-09 om 19:00 uur      Voorganger ds. G.H. Frederikze uit Ermelo 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 26 augustus 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jaap Bezemer 

             Organist: Henk van der Weerd 

 

Thema: ‘De Geest woont in jullie en zal in jullie blijven’ 
  

Zingen voor de dienst 

HemelHoog 728: Jezus leeft in eeuwigheid 

Kinderopwekking 68: Diep, diep, diep als de zee (omdat het over Noach zal gaan) 

 

Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 32: 1 en 2 

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 

en toegedekt al wat hij had misdreven, 

God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 

heil hem, die recht voor God is komen staan! 

Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 

in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 

want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 

mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

 

2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden: 

ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 

Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 

maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 

Laat daarom tot U komen uw beminden, 

stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 

Duistere vloeden stormen op hen aan, 

Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Opwekking 42 (= Op Toonhoogte 291)  (in canon)  

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. 



Wetslezing: 1 Tessalonisenzen 5: 12-24 

12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag 

van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun om hun werk 

veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij sporen u aan, broeders 

en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de 

moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te 

hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het 

goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid 

onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die 

één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de 

profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd 

elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf uw 

leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard 

zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn 

belofte gestand. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Schriftlezing: Genesis 8: 6-14 

6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht 

open 7 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 

8 Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9 Maar de 

duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij 

hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte 

haar en nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif 

toen opnieuw los. 11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in 

haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12 Weer 

wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij 

hem terug. 13 In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, - op de eerste dag van de 

eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark 

open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 14 Op de zevenentwintigste dag van 

de tweede maand was de aarde droog. 

 

Zingen Lied 635: 1, 2, 3, 6 en 8 
1. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 

als Noach uit de ark gegaan, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

2. Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja, 

de dieren lopen twee aan twee, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

3. Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, 

de aarde is getooid in licht, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

6. De duif zit in de hoogste boom, halleluja, 

en heeft de snavel vol sjaloom, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

8. Het water van de grote vloed, halleluja, 

stijgt nooit zo hoog meer, - God is goed, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Schriftlezing: Johannes 14: 15-21 

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie 

een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. 

De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen 

hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen 

achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, 

maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je 

begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie 

mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van 

mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 

 

 

De kinderen mogen naar voren komen en we horen een mooi gedicht:  

Lied 163: feest van de taal!   

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 680 

1. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,   2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

daal neder waar Gij wordt verwacht.   is alle denken, alle doen 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht    zo leeg en woest, zo dood, als toen 

van onze geest, verward en trots.    Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,   4. Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,   Kom, wees aanwezig in het woord; 

geen leven, dan waar Gij het wekt    wek onze geest, opdat hij hoort, 

in een gemis dat naar U schreit.    wek ons tot leven, hier en nu. 

 

5. O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 
 


