
Pastorale mededelingen  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied HemelHoog 627: 1, 2 en 3 
1. Abba, Vader, U alleen,     

U behoor ik toe.      

U alleen doorgrondt mijn hart,    

U behoort het toe.      

Laat mijn hart steeds vurig zijn,   

U laat nooit alleen.     

Abba, Vader, U alleen,     

U behoor ik toe.      

 

2. Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

3. Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone. 

May my will forever be  

evermore Your own. 

Never let my heart grow cold. 

Never let me go. 

Abba, Father, let me be Yours 

and Yours alone. 

 

Zegen  (3x Amen,gezongen) 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:           

24-03-2019   9:30 uur ds. A.H. van Veluw    

24-03-2019 19:00 uur ds. Gerrit de Haan                         Jongerendienst                       

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 17 maart 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy  

 Ouderling van dienst: Hendrik Hensen  

Organist: Jeroen van der Scheer 

            Kosters: Jan en Berta Aarten 

 

Thema: ‘Aanbidding in de stilte’ 

 

We zingen voor de dienst 

Psalm 139: 1, 2, 8: Heer die mij ziet zoals ik ben 

Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God  

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.   

Treedt nader tot gij Hem omringt,     

gij aard' alom, zijn rijksdomein,     

zult voor den HEER dienstvaardig zijn.    

 

2. Roept uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

3. Treedt statig binnen door de poort,    

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.   

Heft hier voor God uw lofzang aan:    

Gebenedijd zijn grote naam.     

 

4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Stil gebed   

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 



Geloofsbelijdenis: Lied 344 

1. Wij geloven één voor één   2. Wij geloven in de naam 

en ook samen:      Jezus Christus, 

de Heer is God en anders geen.    gestorven en weer opgestaan. 

Amen, amen.      Halleluja! 

 

3. Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing: Lucas 11: 9-13 

9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult 

vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, 

en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader 

onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een 

slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, 

ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer 

zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom 

vragen.’ 

 

Zingen: Psalm 131 

1. O Heer, er is geen trots in mij, 

ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 

ik zoek niet met een waanwijs oog 

naar wat te groot is en te hoog. 

 

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 

gevoegd in vrede, mild en stil, 

zoals het pas gespeende kind 

troost in zijn moeders armen vindt? 

 

3. Gespeend en toch getroost, zo laat 

mijn ziel zich leiden door Gods raad. 

Hoop, Israël, op God den Heer, 

rust bij Hem nu en immermeer. 

 

 

Schriftlezing: Johannes 17: 24-26 

24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan 

zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad 

voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent 

u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw 

naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij 

liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 

 

Zingen: Lied 911: 1, 4 en 5 

1. Rots waaruit het leven welt   4. Wat ik in mijn handen houd 

berg mij voor het wreed’ geweld.   is uw kruis tot mijn behoud. 

Laat het water met het bloed    Gij die naakten overkleedt, 

dat Gij stort in overvloed,    die tot redding zijt gereed, 

als een bron van Sion zijn    die melaatsen rein doet zijn, 

die ontspringt in de woestijn    kleed mij, red mij, maak mij rein. 

 

5. Als ik eens het leven laat 

en de adem mij ontgaat, 

als mijn oog gebroken is, 

als mijn ziel gedoken is 

in de dorre doodsvallei, 

o Gij rots, wees daar nabij! 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Hemelhoog 627 

Refrein:  Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 

Daarom kniel ik neer bij U 

Om bij U te zijn is de grootste eer, 

Daarom buig ik mij voor U. 

 

1. Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 

en om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

kom ik nu tot U, o Heer.  (refr) 

 

2. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 

hier in een plaats van aanbidding, 

in Geest en waarheid samen één te zijn, 

in aanbidding voor U.     (refr) 

 

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

ja zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt. 

En ik kom tot rust bij U. 

 

En ik kom tot rust bij U. 


