
 u draagt mijn pijn en mijn lasten 
 en richt mij op 
 om dansend op de berg te zien  
 dat u weer komen zal 
 
 refrein: 
 mijn verlosser leeft / mijn verlosser leeft 
 mijn verlosser leeft / mijn verlosser leeft 
 mijn verlosser leeft / mijn verlosser leeft 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 
Zingen Slotlied:  lied 416 NLB, 1,2,3 en 4 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
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: 
12 mei 2019 om 09.30 uur ,Voorganger ds. A.H. van Veluw 
12 mei 2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 5 mei 2019 

  Aanvang: 16.30 uur  
   Voorganger: ds. M. Visser    

Ouderling van dienst: René Bosman   
             Organist: Gerwin van der Plaats 

Koster: Herwin van Asselt en René Weever 

 

Thema: ‘Zicht op Vrijheid’ 
  

Zingen voor de dienst  -Gezang 459 Liedboek, 1, 7 en 8 (door de nacht van strijd..) 
-Lied 704 NLB, 1,2 en 3 (Dank, dank nu allen God) 

 

Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 27: 3 Liedboek  
 

Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade  
verborgen in het binnenst van zijn hut:  
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,  
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.  
Hij stelde mij als op een hoge rots,  
het woelen van mijn vijanden ten trots;  
daarom wil ik met vrolijk feestgerei  
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! - 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst (achtergrond van thema en toelichting met de plaatjes enz) 
 
Zingen:  Opwekking 720 ‘God maakt vrij’ 
 

In de naam van de Vader,/ in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest,/ voor uw troon, 
 
zijn wij hier gekomen / en verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, / U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied, Heer, / onze dank weerklinkt, 
eng'len buigen neer,  /uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog / op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
(Ja, de wereld ziet het:) 
 
God maakt vrij, / God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
God maakt vrij, / God maakt vrij. 



In die hoop leven wij. 
Ons verdriet /wordt een lied. 
God maakt vrij, / God maakt vrij. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
1e Lezing: 2 Koningen 6 vers 14 t/m 23  (Eliza in Dothan) 
 

Toen hem werd verteld dat Elisa in Dotan was, 14stuurde hij een groot leger met 
strijdwagens en paarden op de stad af. 
De Arameeërs kwamen ’s nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. 15Toen de 
bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de 
stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we 
beginnen, heer?’ riep hij uit. 16Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met 
meer dan zij.’ 17En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER 

opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden 
en wagens van vuur, die Elisa omringden. 18Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen, 
smeekte hij de HEER hen te verblinden. De HEER verblindde hen, zoals Elisa had 
gevraagd, 19en toen zei Elisa tegen hen: ‘U bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u 
zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt.’ Hij leidde hen 
naar Samaria, 20en daar aangekomen bad hij: ‘HEER, open hun ogen en laat hen weer 
zien.’ De HEER opende hun de ogen, en toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria 
bevonden. 21Toen de koning van Israël de Arameeërs zag, vroeg hij aan Elisa: ‘Wat 
vindt u, vader? Zal ik ze doden?’ 22‘Nee,’ antwoordde Elisa, ‘dood hen niet. Hebt u ze 
soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun 
een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun 

heer.’ 23Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten, en toen 
ze gegeten en gedronken hadden stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan 
deden de Aramese benden geen invallen meer in Israël. 
 
2e lezing: Galaten 5 vers 1 t/m 6 (Christus heeft ons bevrijd) 
 

1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u 
niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u 
zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3Ik verzeker u dat iedereen die zich laat 
besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4Als u probeert door God als een 
rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus 
losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. 5Want door de Geest hopen en 
verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. 
6In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. 
Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. 
 
Zingen: ‘De Leeuw van Juda’  (kinderlied) 
 

  Stil en geduldig / liet Hij zich slaan 
  Als een onschuldig lam / is Hij naar 't graf gegaan 
  Maar de dood, hoe machtig ook / kon Hem niet aan 
  Jezus, de leeuw van Juda / Hij is opgestaan 
  De dood is tenietgedaan 

  Jezus is opgestaan 
  Jezus, de leeuw van Juda 
  Overwon de dood 
 
  Ook ik ben bang geweest / om dood te gaan 
  Voordat ik eindelijk wist / wat Jezus heeft gedaan 

Nu ben 'k niet bang meer / voor dood of pijn 
  Want ik verlang ernaar / bij Hem in 't licht te zijn 
 
  De dood is tenietgedaan 
  Jezus is opgestaan 
  Jezus, de leeuw van Juda 
  Overwon de dood 
 

De bazuin zal klinken / en wij zullen gaan 
  En ons kleed zal blinkend wit zijn / als we voor Hem staan 
  Daar is onze woning / een eeuwig huis 
  Prijs onze Koning / Hij bracht ons thuis 
 
  De dood is tenietgedaan 
  Jezus is opgestaan 
  Jezus, de leeuw van Juda 
  Overwon de dood 
 
Verkondiging 
 
Zingen: opwekking 554 
 

ik weet hij heeft mij gered  
mij in de vrijheid gezet 
ik geloof / ik geloof 
 
hij droeg mijn pijn en mij schuld 
heeft mij met liefde gevuld 
ik geloof / ik geloof 
 
`k hef een banier op 
mij heer stond op uit het graf 
 
 refrein: 
 mijn verlosser leeft / mijn verlosser leeft 
 mijn verlosser leeft / mijn verlosser leeft 
 mijn verlosser leeft / mijn verlosser leeft 
 mijn verlosser leeft 
 
 
  


