
 

Als dankgebed zingen we Lied 381: 1, de volgende tafel vers 2, etc. 

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,   2, Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed;    het heilig feest van uw gedachtenis; 

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,   schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet, 

maar troost mij met uw woord: het is volbracht.  in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,   6. U wil ik danken, grote Levensvorst; 

waar is de bron waaruit ik drinken moet?   Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn   Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.   in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 

Dankgebed 

 

DIENST VAN DE HEENZENDING 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. Lombok en Sulawesi 

    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Stichting Children’s Relief die kleuterschool Slobozia in Roemenië (Nevendienst) 

 

Vertrek Guatemala-groep 

 

 

Zingen als slotlied:  Zegenlied van Sela  (ingeleid door de zegen van St. Patrick voor ons allen) 

De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen 

De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 

De Heer zij in je, om je te troosten als je verdriet hebt. 

De Heer omgeve je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen. 

De Heer zij boven je om je te zegenen. 

Zo zegenen je God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid. 

 
1. Zegen hen op de weg die zij nu gaan.    2. Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen hen op de plek waar ze straks staan.    Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.    Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen hen alle dagen lang!     O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak hen tot een zegen;     Vader, maak ons tot een zegen; 

ga hen niet voorbij.       hier in de woestijn. 

Regen op hen met uw Geest, Heer,     Wachtend op uw milde regen, 

Jezus, kom tot hen       om zelf een bron te zijn. 

als de Bron van leven,         Met een hart vol vrede, 

die ontspringt, diep in hen.      zijn wij zegenend nabij. 

Breng een stroom van zegen,      Van uw liefde delend, 

waarin Uzelf steeds mooier wordt voor hen.    waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Orgelspel 

 

De collecte aan de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende eredienst is op: 

14-10-2018 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen Voortzetting H.A 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 14 oktober 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Ada Vahl 

    Organist: Gerwin van der Plaats           

Kosters: Gert en Jeanet Kragt 

 
Thema: Onder de boom aan tafel bij de Heer 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 428: Jezus is de goede herder 

Opwekking 427: Maak mij rein voor U  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 121 : 1, 3 en 4 

1. Ik sla mijn ogen op en zie  3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 

de hoge bergen aan,    des daags en in de nacht  

waar komt mijn hulp vandaan?  houdt Hij voor u de wacht. 

Mijn hulp is van mijn Here, die  uw schaduw aan uw rechterhand; 

dit alles heeft geschapen.   de zon zal U niet schaden, 

Mijn herder zal niet slapen.   de maan doet niets ten kwade. 

 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed,  

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren,  

in eeuwigheid bewaren. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 280 : 1, 3, 5 en 6 (lied van de maand) 

1. De vreugde voert ons naar dit huis  3. Dit huis, dat alle sporen draagt 

waar 't Woord aan ons geschiedt.   van wie maar mensen zijn 

God roept zijn Naam over ons uit   de pijler die het alles schraagt 

en wekt in ons het lied.    wilt Gij die voor ons zijn? 

 

5. Onthul ons dan uw aangezicht  6. Vervul ons met een nieuw verstaan 

uw Naam, die met ons gaat   van 't Woord, waarin Gij spreekt 

en heilig ons het met uw licht,    en reik ons zelf als leeftocht aan 

uw voorbedachte raad.    het Brood, dat Gij ons breekt. 

 

Inleiding bij de dienst   

 

Zingen als wetslezing: Opwekking 705 

1. Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil,     

en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt:   

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,     

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij     

als je Mij gaat volgen. 



Refr. Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 

2. In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij 

als je Mij gaat volgen  (refr.) 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 18: 1-15 

1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat 

Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen 

staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo 

goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt 

wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat 

u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar 

langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ 6 Abraham haastte zich naar 

de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7 Daarna snelde 

hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het 

onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn 

gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. 9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ 

vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een 

jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, 

achter de man, hoorde dat. 11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een 

vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij 

dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13 Toen vroeg 

de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel 

een kind ter wereld kan brengen? 14 Zou voor de HEER iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde 

tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15 Geschrokken ontkende 

Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ 

 

Zingen kinderlied: Hemelhoog 455   
1. Zit je in het donker - Jezus zal er zijn 2. Kijk je weer zo somber - Jezus maakt je blij 

Is je hart vol zonde - Jezus maakt het rein  Zit je vastgebonden - Jezus maakt je vrij 

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn  Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 

Voor de Heer iets te wonderlijk zijn   Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 

 

3. Dan wordt alles anders - kan je zoveel meer 

Kijk eens wat je aandurft, samen met de Heer 

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 

Voor de Heer iets te wonderlijk zijn 

 

Verkondiging 

 

Zingen lied 374: 1, 3 en 5 
1. U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan:      3.Aan het kruis verborg zich slechts uw goddelijkheid 

doe ons in deze tekenen 't heilgeheim verstaan!    hier verbergt zich tevens uwe menselijkheid. 

U geeft zich mijn harte over gans en al,                 Maar nochtans geloof ik en belijd het klaar: 

schoon het uwe grootheid nimmer vatten zal.        schenk mij dan genade als de moordenaar! 

5. Heilige gedachtenis van des Heren dood! 

Leven schenkt Ge’ons mensen, Heiland, levend Brood. 

Geef mijn geest te leven uit uw overvloed, 

schenk ons van uw rijkdom, kennis, klaar en zoet! 

 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Zingen Zingende Gezegend 12: 1, 2, 8 en 11 

1. Neemt en gedenkt    2. O bruidegom, 

dat God u schenkt:     gij gastheer, kom 

zichzelf, in brood en beker.    en toon uw bruid een teken, 

Weest, wanneer Hij roept en wenkt,   kom om uit uw heiligdom 

van zijn liefde zeker.     tot haar hart te spreken. 

 

8. In de woestijn    11. De gastheer wenkt,   

zult Gij er zijn;     O komt, gedenkt,   

voor alwie is bezweken    Gedenkt bij brood en beker 

welt een heldere fontijn,    Dat de Heer, die het u schenkt, 

bron van waterbeken!     Trouw is, vast en zeker! 

 

 

Tafelgebed:   Laten we met ons hart bij de Heer zijn,  

laten we dank brengen aan de Heer, onze God. 

Want Hij is onze dankbaarheid waardig... 

 

Ja, wij zingen zo het lied dat nooit is onderbroken, met alle heiligen en alle engelen: 

 

Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 

 

Gedachtenis                   

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

 
Aanroeping van de Heilige Geest              

Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 

zodat wij eten en drinken  

het leven dat niet vergaat. 

Laat het verwarmende vuur  

van Jezus Christus, onze Heer, bij ons zijn,  

Hij in ons en wij in Hem. 

 

Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:  

Onze Vader... 

 

Nodiging  (de 1e tafel komt naar voren)             

 

Viering 


