
Gebeden 
 
Zegen 
Aansluitend aan de zegen zingen we:  
 
ELB 132: 1 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
Zondag 7 oktober om 09.30 uur, Voorganger ds. W.P. van der Hoeven  

(Voorbereiding Heilig Avondmaal)                                                                  
om 19.00 uur, Voorganger ds. H.J. van Manen (welkomstdienst) 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 30 september 2018 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad  

Ouderling van dienst: mevr. A. Driegen   
             Organist: Henk van der Weerd 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 
Thema: ??...?? 

  
Zingen voor de dienst    - Psalm 66: 1 en 3 

- Gezang 328: 1 en 3 (Heere Jezus om Uw woord) 
    - ELB, Lied 170: 1 en 2 (Groot is uw trouw o Heer) 
 
Begroeting en afkondigingen 
 
Intochtslied, Psalm 136: 1 en 12 
 

Looft den Heer, want Hij is goed,  

trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  

zal bestaan in eeuwigheid.  

 
 Looft den Heer, die al wat leeft  

dagelijks zijn spijze geeft,  
die ons laaft en die ons voedt.  

Eeuwig is Hij trouw en goed.  
 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen, Psalm 136: 13 
 

Aan den God des hemels zij  

eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid  

zal bestaan in eeuwigheid.  
 
Gebed om de opening van het Woord  
 
Schriftlezing, Romeinen 8: 12 t/m 17 
   

12 Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar 
het vlees te leven. 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; 

maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 
14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.  



15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te 

vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 

roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen 
Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen 

van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn 
lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. 
 
Zingen, ELB lied 166: 1, 2, 3 en 4  
 

Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen.  

Laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden.  
Stralende zon 

van onze liefde de bron. 
De toekomst is in uw handen!  

 

Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,  
Uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen,  

Gij houdt de wacht,  
en ook al dreigt soms de nacht,  

reeds glanst het licht van de morgen.  

 
Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten 

en van vergeving en vrede niet meer willen weten,  
kom dan met vuur  

Uw liefde, louter en puur,  

kent lengte, hoogte noch breedte.  
 

Vader, U loven wij, draag ons door schade en schande 
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;  

Christus, ons licht,  
op wie ons hart is gericht, 

ons leven ligt in uw handen! 
 
Verkondiging 
 
Zingen, Gezang 90: 2 en 3  
 

Dit weet ik vast en zeker,  

dat mij de Heer bemint,  
dat Hij mijn deel, mijn beker,  

mijn Vader is, mijn vriend,  
dat Hij geen kwaad kan willen,  

dat Hij mij bij wil staan,  
dat Hij de storm zal stillen,  

mijn vijand zal verslaan.  

De grond van mijn vertrouwen  

is Christus, in zijn bloed  

is voor wie op Hem bouwen  
Gods heil in overvloed.  

Ik vind in eigen leven  
niets lieflijks hier op aard;  

wat Hij mij heeft gegeven  
alleen is minnenswaard.  

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen, ELB lied 405: 1,2 en 3   
 

Dat eens de Heer zal komen 

in deze wereldtijd 

en langvervlogen dromen 
vertaalt in werk’lijkheid; 

de volkeren zal dopen 
in vrede en in recht- 

daar mogen wij op hopen, 
Hij doet al wat Hij zegt. 

 

Dat eens de Heer zal komen 
met allen, groot en klein, 

die door de dood ontnomen 
allang gestorven zijn, 

om ieder vrij te kopen 

die dan nog wordt geknecht- 
daar mogen wij op hopen; 

Hij doet al wat Hij zegt 
 

Dat eens de Heer zal komen 
en heel de schepping juicht, 

de bloemen en de bomen, 

de zon, de maan zich buigt, 
de wolf het lam leert lopen, 

de leeuw niet langer vecht- 
daar mogen wij op hopen, 

Hij doet al wat Hij zegt. 

 
Collecte  1e collecte voor de Diaconie 
      2e collecte voor Pastoraat & eredienst 


