
 
Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Gezang 411:  14 en 15 

14.Oorlof, mijn arme schapen  
die zijt in grote nood,  

uw herder zal niet slapen,  

al zijt gij nu verstrooid!  
Tot God wilt u begeven!  

Zijn heilzaam woord neemt aan!  
Als vrome christen leven,  

't zal hier haast zijn gedaan!  

 
15.Voor God wil ik belijden  

en zijne grote macht,  
dat ik te genen tijden  

den koning heb veracht,  
dan dat ik God den Here,  

de hoogste Majesteit,  

heb moeten obediëren  
in der gerechtigheid. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. C.E. Lavooij uit Vaassen  

Ouderling van dienst: Wout Limburg  
             Organist: Martien v.d. Knijff  

Koster: Jan en Berta Aarten 
 

 
Thema: ‘Vergeten vrijheid’ 

  
Zingen voor de dienst:  NLB lied 939 : ‘Op U alleen mijn licht, mijn kracht’ 
           NLB lied 994 : ‘Voor hen die ons regeren’ 
 
 
Woord van welkom en mededelingen 
 
Zingen Gezang 414 

1.Wilt heden nu treden voor God, den Here,  
Hem boven al loven van harte zeer,  

en maken groot zijns lieven namens ere,  
die daar nu onze vijand slaat terneer.  

 
2.Ter eren ons Heren wilt al uw dagen  

dit wonder bijzonder gedenken toch.  

Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,  
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.  

 
3.Bidt, waket en maket dat ge in bekoring  

en 't kwade met schade toch niet en valt.  

Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,  
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald. 

 
Stil gebed  
 

Votum en groet 
 

Zingen Psalm 78: 2 en 3 

2.Laat ons wat onze vaderen vertelden  
doorgeven en aan onze kind'ren melden.  

't Getuigenis aan Israël geschonken,  
het heil dat van de hemel heeft geklonken,  

het is een licht dat ons ten leven leidt, -  

ons en al wie door ons wordt ingewijd.  
 

 
 



3.O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig,  

ontrouw van geest, van harte onstandvastig  
is het geslacht dat zich op U niet richtte,  

dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte,  

uw daden en uw tekenen vergat  
die Gij de vaderen bewezen had. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Gezang 399: 4 en 5 

4.U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,  
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!  

De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:  

Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.  
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen  

en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.  
 

5.Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,  
tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant.  

Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,  

Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,  
wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren,  

en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Schriftlezing 1 Koningen 11: 14 - 25 HSV 
 

Verzet van Hadad en Rezon 
 

14Zo liet de HEERE een tegenstander van Salomo opstaan: Hadad, de 

Edomiet. Hij was uit het nageslacht van de koning van Edom. 15Het gebeurde 
namelijk eens, toen David in Edom was, toen Joab, de legeroverste, eropuit 

trok om de gesneuvelden te begraven, dat hij al wie mannelijk was in Edom 

doodde, 16want Joab bleef daar zes maanden, met heel Israël, totdat hij al 
wie mannelijk was in Edom had uitgeroeid. 17Maar Hadad vluchtte, hij en 

enige Edomitische mannen uit de dienaren van zijn vader met hem, om in 
Egypte te komen. Hadad was toen nog een kleine jongen. 18Zij vertrokken  uit 

Midian en kwamen in Paran. Uit Paran namen zij mannen met zich mee en 
kwamen in Egypte, bij de farao, de koning van Egypte. Die gaf hem een huis, 

zegde hem voedsel toe en gaf hem land. 19Verder vond Hadad zoveel genade 

in de ogen van de farao, dat deze hem de zuster van zijn vrouw, de zuster van 
koningin Tachpenes, tot vrouw gaf. 20En de zuster van Tachpenes baarde 

hem zijn zoon, Genubath, en Tachpenes bracht hem groot  in het huis van de 
farao. Genubath was in het huis van de farao te midden van de zonen van de 

farao. 21Maar toen Hadad in Egypte hoorde dat David bij zijn vaderen te ruste 

gegaan was en dat Joab, de legerbevelhebber, dood was, zei Hadad tegen de 

farao: Laat mij gaan, dan trek ik naar mijn land. 22De farao zei echter tegen 
hem: Waaraan ontbreekt het u bij mij dat, zie, u naar uw land wilt trekken? En 

hij zei: Aan niets, maar laat mij evenwel gaan. 23God liet nog een 

tegenstander tegen hem opstaan: Rezon, de zoon van Eljada, die weggevlucht 
was bij zijn heer, Hadadezer, de koning van Zoba, 24tegen wie hij, toen David 

hen doodde, mannen bijeengebracht had en leider van een bende werd. Zij 
trokken naar Damascus, gingen daar wonen en regeerden in Damascus. 25En 

al de dagen van Salomo was hij tegenstander van Israël, en dat naast het 
kwaad dat Hadad deed, want hij had een afkeer van Israël en regeerde over 

Syrië. 
 
 
Zingen  Psalm 119: 14 en 25 (op de melodie van  gezang 487) 

14.Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,  

dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.  
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.  

Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.  

Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,  
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.  

 
25.Want Gij hebt aan uw knecht zo wel gedaan,  

o Gij die groot zijt boven alle goden.  
Leer mij dan onderkennen en verstaan  

wat Gij geboden hebt en niet geboden;  

ik ben in voorspoed eigen weg gegaan,  
maar nu, ik weet, ik heb U steeds van node! 

 
Prediking 
 
Zingen Gezang 402: 9 en 10 

9.En keer Ik tot mijn Vader weer  

en laat u in dit leven,  
Ik ben uw God, Ik ben uw Heer,  

Ik zal mijn Geest u geven,  
de Geest die u zal troosten en  

u openbaren wie Ik ben,  
u in de waarheid leiden.  

 

10.Wat Ik gedaan heb en geleerd,  
zult gij ook doen en leren,  

opdat mijn Vader wordt geëerd,  
zijn rijk zal triomferen;  

en loop niet 's werelds wijsheid na,  

dat niet uw schat verloren ga,  
laat u door Mij gezeggen. 


