
 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

(Ondertussen luisteren/zingen: Trinity - Eres Todo Poderoso (=U bent almachtig) 

1. La única razón de mi adoración   De enige reden voor mijn aanbidding 

Eres Tú, mi Jesús     bent U, mijn Jezus 

Mi único motivo para vivir    Mijn enige reden om te leven 

Eres Tú, mi Señor     bent U, mijn Heer 

 

2. Mi única verdad está en Ti   Mijn enige waarheid bestaat in U 

Eres mi luz y mi salvación    U bent mijn licht en mijn redding 

Mi único amor eres Tú, Señor   Mijn enige liefde bent U, Heer 

Y por siempre Te alabaré    en voor altijd zal ik U prijzen 

 

3. Tú eres Todo Poderoso    U bent almachtig 

Eres grande y majestuoso    U bent groot en majestueus 

Eres fuerte, invencible    U bent sterk, onoverwinnelijk 

Y no hay nadie como Tú    Er is niemand zoals U 

 

 

Zingen als slotlied: Opwekking 773 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

      Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.   (refr.) 

 

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr. 2x) 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 
 

 

 

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

 

De volgende eredienst is op: 

4-11-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw  

7-11-2018 09:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw   Dankdag 

7-11-2018 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy    Dankdag 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 4 november 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jan Kraan 

    Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

m.m.v. de Guatemala-groep  

 

 

Thema: ‘Het fundament’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 249: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan 

Lied 729 : Zij gaan op naar de stad van de vrede (Lied van de maand)  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 121 : 1, 3 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming )   
1. Ik kijk vanuit het diepe dal  3. Geen ogenblik ga je alleen. 

tegen de bergen aan.     Pal aan je rechterzij 

Hoe moet ik verdergaan?    is Hij er altijd bij. 

Het is de HEER die helpen zal!   Hij is de schaduw om je heen. 

De schepper van het leven    Fel zonlicht zal Hij weren; 

zal mij bescherming geven.    de maan zal je niet deren. 

 

4. De HEER behoedt je voor het kwaad. 

Hij geeft je veiligheid 

voor nu en voor altijd. 

Al is de weg waarop je gaat 

vol dreigende gevaren, 

de HEER zal je bewaren. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst  

 

Zingen Lied 939: 1, 2 en 3  

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,   2. U werd een mens, U daalde neer, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.   in onze pijn en schuld en strijd. 

Door golven heen, door storm en nacht,   U droeg de last, verrezen Heer, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.    die ons van elke vloek bevrijdt. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot,    U sloeg de zonden aan het kruis 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.   en brengt ons bij de Vader thuis, 

Mijn vaste rots, mijn fundament,    want door Uw bloed, Uw levenskracht, 

U bent de grond waarop ik sta.    komen wij vrij voor God te staan. 



 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Verhalen van de groep 

 

Zingen: Hemelhoog 445: 1 en 3 

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 

gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Ezra 3: 10-13 

Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER legden, stelden de 

priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen 

van Asaf, stelden zich op met cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van 

David, de koning van Israël. 11 Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: 

‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en 

de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd. 12 

Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, 

huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele 

anderen juichten en jubelden. 13 Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het 

gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. 

 

 

Zingen: Opwekking 785  (m.m.v. muzikanten uit de groep zelf) 
1. Ik bouw op Jezus, anders niet;    Refrein: 

het is zijn bloed dat redding biedt.    Heer, U bent ons fundament. 

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;  Zwak wordt sterk, door al uw werk. 

ik steun alleen op Jezus’ Naam.   (2x)   In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

 

2. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,    

toont Hij zijn liefde die mij draagt.     

Al woeden stormen om mij heen,     

mijn anker rust in Hem alleen.     

Mijn anker rust in Hem alleen! (refr.) 

 

3. Wanneer Hij komt met luid geschal, 

weet ik dat Hij mij kennen zal. 

Bekleed met zijn gerechtigheid 

ben ik van Hem in eeuwigheid! (refr. 2x) 

 

Schriftlezing: Romeinen 5: 1-6  

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met 

God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang 

gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister 

prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, 

omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en 

betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons 

hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren 

is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 

 

Verkondiging 

 

Zingen lied van Sela: Ik zal er zijn 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.      

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.      

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.   

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.       

 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.      

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:      

droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.      

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. (refr.)      

 

Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:     

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.      

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  (refr.)     


