
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 
 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
14-10 om 09.30 uur ,voorganger ds. G.H. Labooy, Heilig Avondmaal 
14-10 om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen,  

voortzetting Heilig Avondmaal 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie voor de welkomstdienst van de 
Hervormde Gemeente ‘ de Hoeksteen’ op  

zondag 7 oktober 2018 
Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: Willy Fix 
Organist: Martien Van der Knijff 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 



Refrein: 
Zeg ‘Ja’ tegen de Vader 
Zeg ‘Ik geloof’ tegen de Zoon 
Zeg ‘Vul me met uw Heilige Geest’ 
En kom terug naar huis (2x) 
 
Ik wil zo graag de liefde hebben die jij hebt - Buig dan je knieën en bid. 
Waarom zou God naar me luisteren? - En vertel hem wat je wilt zeggen. 
 
Ik kan al deze dingen niet zelf doen.  -  Mijn vriend, ik help je. 
Samen staan we sterk  -  Samen staan we sterk 
Samen staan we sterk 
 
Zeg ‘Ja’ tegen de Vader 
Zeg ‘Ik geloof’ tegen de Zoon 
Zeg ‘Vul me met uw Heilige Geest’ 
En kom terug naar huis (2x) 
 
Zingen slotlied opwekking 687 
1. Heer, wijs mij uw weg     2.  Heer, leer mij uw weg, 

en leid mij als een kind     die zuiver is en goed. 
dat heel de levensweg      Uw woord is onderweg 
slechts in U richting vindt.    als een lamp voor mijn voet. 
Als mij de moed ontbreekt    Als mij het zicht ontbreekt, 
om door te gaan,       het donker is, 
troost mij dan liefdevol     leid mij dan op uw weg, 
en moedig mij weer aan.     de weg die eeuwig is. 

 
   
3. Heer, leer mij uw wil     4. Heer, toon mij uw plan; 

aanvaarden als een kind     maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil      hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.     en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt     Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,        de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en Geest  toon mij dat Christus heel 
mijn hart en leven aan.      mijn weg gelopen heeft 
              toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 
 
Zegen 
 
U bent van harte uitgenodigd voor een hapje en drankje na de dienst. Voel u vrij om 
eventuele vragen te stellen aan ds. Helmert-Jan van Maanen is er ook bij. U kunt ook 
contact opnemen via de e-mail (dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl) of via de telefoon (06 – 
49 94 82 00). 
                      
 

Zingen voor de dienst 
Opwekking 136: ‘Abba Vader’  
Hemelhoog 16: ‘Als een hert’  
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied (staande) Hemelhoog 365 
1. Welk een vriend is onze Jezus,    2. Leidt de weg soms door verzoeking, 

Die in onze plaats wil staan!      dat ons hart in 't strijduur beeft, 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,  gaan wij dan met al ons strijden, 
Altijd vrij tot God mag gaan.      tot Hem, die verlossing geeft. 
Dikwijls derven wij veel vrede,     Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dikwijls drukt ons zonde neêr,     dan Hij, die ons lijden draagt? 
juist omdat wij 't al niet brengen,    Jezus biedt ons aan genezing; 
in 't gebed tot onze Heer.       Hij alleen is 't, die ons schraagt 

3. Zijn wij zwak, belast, beladen, 
en ter neêr gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland! Onze toevlucht! 
Gij zijt onze hulp en borg, 
als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

Stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Opwekking 518         refrein  
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;      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 zou gaan,      U legt uw handen op mij 
ik weet dat U daar bent.         U bent voor mij 
 refrein                

                 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij,          

want in de moederschoot          
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. 
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Gebed 
 
Schriftlezingen (gelezen door Marjan Kraan) 
Exodus 3:7-10 
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik 
afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar 
een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het 
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 
Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien 
hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij 
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
 
Galaten 5:1 
1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u 
niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 
 
Zingen Psalm 100  
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.     2. Roept uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Treedt nader tot gij Hem omringt,      Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein,       zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn     en als beminden weidt en voedt.’ 

 
3. Treedt statig binnen door de poort.    4.  Want God is overstelpend goed, 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  die ons in vrede wonen doet. 
Heft hier voor God uw lofzang aan:     Zijn goedheid is als morgendauw: 
Gebenedijd zijn grote naam.        elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
 
Verkondiging ‘Voel je vrij!’ 
 
Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 en 4  
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 

omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 
2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 

op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

 
3. Geweldiger dan water en dan wind 

is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Heere die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed 

 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
 
Geloofsbelijdenis (gelezen door Mirjam Brink) 
Er is in de wereld maar één echte kerk. 
De mensen die daarbij horen, geloven in Christus Jezus. 
Zij weten dat Hij hen heeft gered en gelukkig maakt. 
Door de Heilige Geest horen ze bij Jezus. 
De kerk is er altijd geweest en de kerk zal ook altijd blijven bestaan. 
Christus is de Koning van de kerk. 
God Zelf bewaart de kerk, ook als anderen de kerk kapot willen maken. 
Soms lijkt de kerk erg klein, maar God bewaart de gelovigen wel. 
In de tijd van Achab zorgde God ervoor dat zevenduizend mensen de Baäl niet vereerden. 
De kerk is verspreid over de wereld. 
Maar door de kracht van het geloof weten en voelen alle christenen dat ze bij elkaar horen. 
Ze willen hetzelfde. 
Dat komt doordat de Geest in hen woont 
 
Gebed 
 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte: Kerk en Israël    
            2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
luisterlied: Rebecca Steenbergen ’Come back home’ 
vertaling: 
Mag ik je iets vragen, mijn vriend? Waar wacht je op? 
Hij is op je aan het wachten. Wil je je deur niet openen? 
Waarom neem je de tijd? Waarom zou je aarzelen? 
Zeg ‘Ja tegen je maker. 
Laat hem niet wachten. 
 
Refrein: 
Zeg ‘Ja’ tegen de Vader 
Zeg ‘Ik geloof’ tegen de Zoon 
Zeg ‘Vul me met uw Heilige Geest’ 
En kom terug naar huis (2x) 
 
Ik wil je vertellen, mijn vriend, waar ik op wacht. 
Ik zie jou je handen opheffen naar degene die je aanbidt. 
Ik wil het ook voelen, voelen diep van binnen. 
Ik wil geloven in Jezus. 
Ik wil opnieuw leven. 
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