
5. Ik zing voor de Heer. Hij is koning voorgoed  

En dwars door de vloed  

geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor 

gaat zelfs in de zee niet teloor; 

De zee van zijn toorn die de zonde verzwelgt, 

het water en bloed dat de zonden uitdelgt. 

Zo gaat het van doodzee naar levensjordaan, 

en zingende moeten het water in gaan 

met slaafse ellende en vorstlijke waarde 

de mensen ter aarde. 

 

De kinderen komen terug. Kinderproject.  

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Zingen Slotlied: Opwekking 595 

1. Licht van de wereld,                        Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 

U scheen in mijn duisternis;    U wil ik aanbidden, 

Nu mag ik zien wie U bent.     U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt,      Want U alleen bent waardig 

dat ik U wil kennen Heer,     Heilig en rechtvaardig, 

Bij U wil ik zijn elk moment.    U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2. Hemelse Heer,    

U, die hoog en verheven bent,          

Koning vol glorie en macht,     

Bent als een kind      

naar de wereld gekomen,       

Legde Uw heerlijkheid af. (refr.) 

 

En nooit besef ik hoe U leed   

De pijn die al mijn zonde deed. 2x 

 

(refrein) 

 

Zegen (3x Amen, gezongen) 

 

 

 

De volgende Erediensten zijn op:  

10-03   19:00 uur  Voorganger ds. H.J. van Maanen                   Welkomsdienst 

13-03 10:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy              Biddag voor gewas/arbeid  

13-03 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen      Biddag voor gewas/arbeid          

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 10 maart 2019 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink  

            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Wil je Jezus volgen?’ 
 

Thema voor de hele Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook? 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 573: Wij zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten 

Opwekking 427: Maak mij rein voor U 

 

Woord van welkom 

 

Psalm: 103: 1 en 3 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

3. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigd, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 

op Israël zijn zegen uitgestort. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen Psalm 103: 5 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Inleiding bij de dienst  

 

Schuld belijden, Gebed om ontferming 



 

Zingen Lied 670: 1, 2, 3, 5 

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,  2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 

daal in de mensenharten neer,   o goddelijk geschenk, ons voort, 

zij zijn uw schepselen geweest,   o balsem die ons werd bereid, 

herschep hen in genade, Heer.   o bron van vuur, o levend woord. 

 

3. Ontsteek een licht in ons verstand  5. Weer van ons ’s vijands list en nijd, 

en maak tot liefde ons hart bereid,   en geef ons vrede in plaats van haat, 

geleid met milde vaste hand    opdat wij volgen waar Gij leidt 

ons zwakke vlees in zekerheid.   en mijden wat de zielen schaadt. 

 

Wetslezing 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Lucas 18: 15-30 
15 De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te 

laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16 Maar Jezus riep 

de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk 

van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17 Ik verzeker jullie: wie niet als 

een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’ 
18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te 

krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? 

Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg 

geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw 

moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22 

Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en 

verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom 

daarna terug en volg mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was 

namelijk zeer rijk. 
24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken 

om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om 

door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen 

te gaan.’ 26 Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 28 Toen zei Petrus: 

‘Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.’ 29 Jezus zei tegen 

hen: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders 

of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, 30 zal reeds in deze 

tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.’ 

 

Zingen Hemelhoog 506 

1. Laat de kind'ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren.      

Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren.     

Want de poorten van mijn rijk staan voor kind'ren open.     

Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen.      

 

 

2. Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen!  

Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open.  

Als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen. 

 

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen lied van de maand: Lied 151: 1, 2 en 5  (= gezang 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. De Heer is een krijgsman, Hij trekt voor ons uit 

en machtig verluidt 

de roemrijke klank van zijn naam over ons:  

De Here, de God des verbonds! 

Hij heeft ons bevrijd, uit het diensthuis vandaan, 

Hij heeft ons geleid op een veilige baan. 

De wateren weken en stonden gedwee, 

de vijand verzonk als een steen in de zee 

met vliegende vaandels en blinkende zwaarden, 

met wagens en paarden. 


