
Zingen Hemelhoog 667 

1.Wees stil voor het aangezicht van God,     2.Wees stil, want de heerlijkheid van God 

want heilig is de Heer.       omgeeft ons in dit uur. 

aanbid Hem met eerbied en ontzag     Wij staan nu op heilige grond, 

en kniel nu voor Hem neer;       waar Hij verschijnt met vuur; 

die zelf geen zonde kent       een eeuwigdurend licht 

en ons genade schenkt.       straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil voor het aangezicht van God,     Wees stil, want de heerlijkheid van God 

want heilig is de Heer.       omgeeft ons in dit uur. 

 

3.Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Tijdens collecte speelt de Oekraïne band: Jezus meesterwerk van liefde (Trinity) 

 

Zingen Slotlied: Lied 416 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn  2. Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen,    bij gevaar, in bange tijden, 

met Zijn raad en troost en zegen.   over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

In Zijn liefde jou bewaren,    tot wij weer elkaar ontmoeten, 

In de dood je leven sparen.    in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Erediensten zijn op  

14-04 om 09:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                    Belijdenisdienst  

14-04 om 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 7 april 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Wilma Dekker 

Organist: Gerwin van der Plaats 

m.m.v. de Oekraïne band 

Kosters: Gert en Jeanet Kragt  

 

Thema: ‘Zoek mijn aangezicht’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 654: O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 

Hemelhoog 602: Liefde was het, onuitputtelijk 

 

Woord van welkom 

 

Psalm 27: 1 en 4 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Opwekking 785 

1. Ik bouw op Jezus, anders niet;         Refrein: Heer, U bent ons fundament. 

het is zijn bloed dat redding biedt.    Zwak wordt sterk, door al uw werk. 

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;   In de storm blijft U Heer;  

ik steun alleen op Jezus’ Naam.    hoogste Heer! 

 



1 Van David. 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, 

wie zou ik vrezen? 

Bij de HEER is mijn leven veilig, 

voor wie zou ik bang zijn? 

2 Kwaadwilligen kwamen op mij af 

om mij levend te verslinden, 

mijn vijanden belaagden mij, 

maar zij struikelden, zij vielen. 

3 Al trok een leger tegen mij op, 

mijn hart zou onbevreesd zijn, 

al woedde er een oorlog tegen mij, 

nog zou ik mij veilig weten. 

4 Ik vraag aan de HEER één ding, 

het enige wat ik verlang: 

wonen in het huis van de HEER 

alle dagen van mijn leven, 

om de liefde van de HEER te aanschouwen, 

hem te ontmoeten in zijn tempel. 

5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

op de dag van het kwaad, 

 

hij verbergt mij veilig in zijn tent, 

hij tilt mij hoog op een rots. 

6 Daarom heft zich mijn hoofd 

fier boven de vijanden rondom mij, 

ik wil offers brengen in zijn tent, 

hem juichend offers brengen, 

ik wil zingen en spelen voor de HEER. 

7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 

wees genadig en antwoord mij. 

8 Mijn hart zegt u na: 

‘Zoek mijn nabijheid!’ 

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 

9 verberg uw gelaat niet voor mij, 

wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 

U bent mij altijd tot hulp geweest, 

verstoot mij niet, verlaat mij niet, 

God, mijn behoud. 

10 Al verlaten mij vader en moeder, 

de HEER neemt mij liefdevol aan. 

11 Wijs mij uw weg, HEER, 

leid mij op een effen pad, 

 

 

2. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  3. Wanneer Hij komt met luid geschal, 

toont Hij zijn liefde die mij draagt.   weet ik dat Hij mij kennen zal. 

Al woeden stormen om mij heen,   Bekleed met zijn gerechtigheid 

Mijn anker rust in Hem alleen! (refr.)  ben ik van Hem in eeuwigheid! (refr.) 

 

Inleiding bij de dienst  

 

Geloofsbelijdenis: ‘gestorven voor onze zonden’ 

Johannes 13: 1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was 

en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in 

de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 

 

Zingen lied 569 

1. Toen Jezus wist nu is gekomen  2. Hij gaf ons zwijgende een teken 

het uur om door de nacht te gaan,   en kwam ons voet voor voet nabij, 

heeft Hij een linnen doek genomen   Hij deed het water van Zich spreken, 

en water in een schaal gedaan.   het stort zich uit en reinigt mij. 

 

3. Zo is de Heer een knecht geworden.  4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 

En tot de bodem toe gegaan    de nacht door naar Uw grote dag, 

om ons met ootmoed te omgorden,   ik heb in eenvoud aangenomen 

Hij doet ons Zijn geringheid aan.   dat ik U daarin volgen mag. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Psalm 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bescherm mij tegen mijn vijanden, 

12 lever mij niet uit aan mijn belagers. 

Valse getuigen staan tegen mij op 

en dreigen met geweld. 

13 Mag ik niet verwachten 

de goedheid van de HEER te zien 

in het land van de levenden? 

14 Wacht op de HEER, 

wees dapper en vastberaden, 

ja, wacht op de HEER. 

 

Zingen Opwekking 614  

1. Zie hoe Jezus daar loopt   2. Zie het Lam aan het kruis  

in Jeruzalem,      daar op Golgotha, 

met een kruis op zijn rug,    als de koning der Joden 

en een doornenkroon.     wordt hij veracht. 

Hoor de menigte schreeuwt    Zie de liefde voor ons 

en roept: ‘Kruisigt Hem!’    in zijn ogen staan 

Zo gaf God zijn eigen Zoon.    als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

 

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg. 

 

3. In het rijk van de dood.    4. En nu kom ik tot U  

is Hij neergedaald     met vrijmoedigheid, 

Ja, uit liefde voor ons     met ontzag en respect 

heeft Hij dit gedaan.     kniel ik voor U neer. 

Maar de steen van het graf    U bent Koning en God 

is nu weggehaald,     tot in eeuwigheid, 

Jezus leeft, Hij is opgestaan. (refr.)   U bent Jezus, de hoogste Heer. (refr.) 

 

 

Verkondiging    Psalm 27: 8 Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn aangezicht!’  

           Uw aangezicht, HEER, wil ik zoeken.’ 

 

Zingen Hemelhoog 657 (2x) 

U die mij geschapen hebt. 

U wil ik aanbidden als mijn God. 

In voor- of tegenspoed, 

uw liefde doet mij zingen. 

 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

 


