
 
 

 
Gebed  

Onze Vader 
 

 
Inzameling van de gaven.    1e collecte voor: Open Doors 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 
 

Zingen Slotlied 418: 2 en 4 
 

2. Niemand kan alleen,      4. God, schenk ons de kracht 
Heer, uw zegen dragen;      dicht bij U te blijven, 

zegen drijft ons heen       dan zal ons geen macht 
naar wie vrede vragen.      uit elkander drijven. 

Wat Gij schenkt wordt meer     Zijn wij in U een, 
naar gelang wij delen,       samen op uw wegen 
horen, helpen, helen,        dan wordt ons tot zegen 

vruchtbaar in de Heer.       lachen en geween. 
 

 
 

Zegen 
Lied 415:3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 

 

De volgende Erediensten zijn: 

23-09 om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 
30-09 om 9.30, voorganger ds. H.J. van Maanen 
 

 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 23-09-2018 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. E van ’t Slot uit Westenholte 

Ouderling van dienst: Geke Meuleman 
             Organist: Gerwin van der Plaats 

Koster: Jan en Berta Aarten 

 
Zingen voor de dienst: 

ELB 341: Heer, God, U loven wij 
ELB 420: Als je bidt, zal Hij je geven 
 
Welkom en mededelingen 

 
Aanvangslied Psalm 131 

1. O Heer, er is geen trots in mij,    2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,   gevoegd in vrede, mild en stil, 

ik zoek niet met een waanwijs oog   zoals het pas gespeende kind 
naar wat te groot is en te hoog.    troost in zijn moeders armen vindt.  

 

3. Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 

Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Stil gebed 

 
Bemoediging en groet 
 

Zingen Psalm 86:3 
3. Allen die als goden blonken 

zijn bij U in 't niet gezonken. 
Niets kan bij uw werk bestaan. 

Heel de wereld roept U aan. 
Alle volken komen samen, 

die Gij schept en roept bij name, 
buigen voor uw zetel neer, 

brengen uwen naam de eer. 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
Zingen ELB 58: 3 en 1 

3. Men kan niet leven van brood alleen,   1. Zoek eerst het koninkrijk van God 
maar van ieder woord         en zijn gerechtigheid, 

dat door de Heer gesproken wordt.    en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja.           Hallelu, halleluja. 

 
Refrein:  
Halleluja, halleluja, halleluja, 
Hallelu, halleluja. 

 



 
 

 
Gebed  

 
Lezen Efeziërs 2: 11-22 
11Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en 
onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn –
 12bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het 

burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften 
die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13Maar nu 

bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn 
bloed. 14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft 

gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15en de wet met zijn 
geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één 

nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede16en verzoende hij door het kruis beide in 
één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede kwam hij 

verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij hem 
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 
19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, 

en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen 

voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22in wie ook u samen 
opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 

 
 

Zingen Lied 969  
1. In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 

 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 

dat allen samenbindt. 
 

3. Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie g' ook zijt 
wie onze Vader dient als kind, 

is Christus toegewijd. 
 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 

 

 
 

Verkondiging 
 

 
Zingen Lied 975: 1, 2 en 3 

1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is,  

prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend.  
 

2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen,  

zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus glorie 

is op aarde neergedaald. 
 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers,  

die op zoek naar waarheid zijn. 
 

 
Lezen Filippenzen 2:1-4 
1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n 
grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan 

volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van 
geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid 
de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar 

ook die van de ander.  
 

Zingen Lied 117d (4 x) 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 

(Alle volken, loof de Heer!) 
 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 



 
 

 


