
 
 
Zingen Slotlied ELB 411  

 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
1.Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 

refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 

refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
 
Uitzending en Zegen (3x amen, gezongen) 
 
 
Na de zegen zingen we ons Volkslied:  ‘Het Wilhelmus’ 1 en 6 
  

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
 

28 april om 19.00 uur ,voorganger  ds. H.J. van Maanen 
5 mei om 09.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen 
5 mei om 16.30 uur, voorganger ds. M. Visser uit Wezep 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 28 april 2019  

  Aanvang:9.30 uur  
   Voorganger: ds H. Engelsma  

Ouderling van dienst: Alinde Hofstede  
             Organist: Henk van der Weerd 

Koster: Herwin van Asselt en Rene Weever 

 
                    Thema van deze dienst: ‘De omweg van het Kruis’ 

  
Zingen voor de dienst: ELB 170: 1 en 2  ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
          ELB 242: 1 en 3  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 
Begroeting en afkondigingen 
 
Aanvangslied Psalm 136: 1 
  

1.Looft den Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 136: 3 en 12 
 

3.Looft Hem die de hemel schiep,   
zijn verstand is grond'loos diep.  
Hij bereidde zee en land.  
Eeuwig houdt zijn liefde stand.  

 
 

Gebed  
 
Zingen: NLB 632: 1 en 2   
  

1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
2.Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 

 
Richtingwijzend woord 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 



 
Zingen: NLB 632: 3 
 

3.Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
en zo voortaan eren uw heilige Naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 
Schriftlezing: Matteüs 28: 16 t/m 20  
 

Uitzending van de leerlingen 
 

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 

genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 
nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel 

en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 

opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Zingen NLB 418: 1 en 3  
 

1.God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen, 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
3.Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,  
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 
Schriftlezing: Exodus 33: 11 t/m 23  
 

11De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens 

spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar 
Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. 

12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten 

trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, 
terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 

13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u 
kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze 

mensen uw volk zijn.’ 14De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om 

je gerust te stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet 
verder trekken. 16Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en 

ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een 

bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17De HEER zei 

tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je 
goedgezind en ik heb je uitgekozen.’ 

18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19Hij antwoordde: ‘Ik zal in 

mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER 
uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben 

barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 20Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je 
niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ 21Toen 

sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen 
staan. 22Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten 

schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. 23Als ik 

mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand 
zien.’ 
 
Zingen Psalm 43: 3   
 

O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Verkondiging 
 
Zingen NLB 362: 1 en 3  
  

1.Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 
3.Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Stichting Yad l’Ami 
     2e collecte voor: Jeugdwerk 
 
 


