
Zingen Lied 968: 1, 2 en 4 

1. De ware kerk des Heren,   2. Door God bijeen vergaderd, 

in Hem alleen gegrond,   één volk dat Hem behoort, 

geschapen Hem ter ere,   als kindren van één Vader; 

de bruid van zijn verbond,   één doop, één Geest, één woord. 

dankt aan zijn dood het leven.  Zo offert allerwege 

Hij is haar Bruidegom.   de kerk U lof en prijs. 

Want God, zo staat geschreven,  Eèn naam is aller zegen, 

zag naar zijn dienstmaagd om.  èèn brood is aller spijs. 

 

4. In 't woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 

Gods hoede zal ons leiden, 

de volle vrede komt! 

Geloven wordt aanschouwen, 

als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, 

de kerk die zegepraalt. 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Missionair werk 

                                           2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied HemelHoog 627: 1 en 2 
1. Abba, Vader, U alleen,   2. Abba, Vader, laat mij zijn, 

U behoor ik toe,    slechts van U alleen, 

U alleen doorgrondt mijn hart,  dat mijn wil voor eeuwig zij, 

U behoort het toe.    d'Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn,  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 

U laat nooit alleen,    laat mij nimmer gaan, 

Abba, Vader, U alleen,   Abba, Vader, laat mij zijn, 

U behoor ik toe.    slechts van U alleen. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 
 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

 

 

De volgende Eredienst is op 19-05 om 19:00 uur   Voorganger ds. A.H. van Veluw 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 19 mei 2019 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Dick Hoekman 

Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Themadienst voorbereid met een Gemeente Groei Groep 

Thema: ‘Wat is heilig voor jou?’   

 

Zingen voor de dienst 

HemelHoog 294 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier 

Lied 91a: Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 80: 1 en 2   

1. O God van Jozef, leid ons verder,   2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 

hoor ons en wees weer onze herder;   uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

gij vuurkolom, straal gij ons toe.   Die troont daar op de cherubim, 

Waak op, o Held, wij worden moe;   gedenk uw dienaar Efraïm 

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,   laat zijn gebed niet onverhoord! 

doe ons opstaan en help ons weer.   Herder Israëls, leid ons voort! 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 210: 1, 2, 4  

 

 



2. Neem mijn dank aan in de morgen,  4. Wil mij als de nacht nabijkomt  

dat Gij alle dagen weer    tot een lieve broeder zijn, 

al mijn angsten, al mijn zorgen   in het donker van de afgrond, 

met mij delen wil, o Heer.    langs de grenzen van de pijn,  

Nooit ben ik geheel alleen:    die mij als gehoorzaam kind 

Gij zijt altijd om mij heen.    wakend en niet slapend vindt. 

 

Inleiding bij de dienst  

 

Wetslezing 

Ik ben God, die jullie bevrijd heeft uit de slavernij, uit Egypte: 

1. Ben Ik echt de belangrijkste voor jou, elke dag van je leven? 

2. Vereer en zoek je Mij in Christus alleen, mijn eigen beeld? 

3. Is Mijn naam je zoveel waard, dat je er voor opkomt, ook tegenover anderen? 

4. Reserveer je de eerste dag van de week als rustdag, een dag om Mij te zoeken en te 

kappen met doorrazen in dienst van de afgoden die over je hart willen heersen? 

5. Eren jullie je vader en moeder als de ouders die Ik geef? 

6. Wil je in daden, woorden en gedachten het leven voluit respecteren? 

7. Ga je zuiver om met liefde, relaties en seksualiteit? Ben je trouw aan je belofte? 

8. Respecteer je het bezit van je naaste, en ben je tevreden met wat Ik je geef? 

9. Ben je zuiver en oprecht in wat je tegen en over je naaste zegt? 

10. Heb je je naaste lief, door hem te gunnen wat God hem geeft? 

 

Verootmoediging. 

 

Zingen HemelHoog 57: 1, 2, 4 en 5 

1. Jozef zoekt zijn grote broers,  2. Met een slavenkaravaan 

alle tien zijn ze jaloers,   moet hij naar Egypte gaan. 

op zijn jas en op zijn dromen,  Alle dromen zijn vergeten, 

als ze Jozef aan zien komen,   heel veel kwaad wordt hem verweten. 

wordt zijn mantel afgerukt.   Jozef die onschuldig is 

Diep zit Jozef in de put.   komt in de gevangenis. 

 

4. Farao hoog op zijn troon  5. God heeft alles omgekeerd, 

droomt een wonderlijke droom.  Jozef wordt als vorst vereerd, 

Daarom laat hij Jozef komen   en het kwade valt in duigen 

en dan worden alle dromen   en de broers ze moeten buigen: 

van de koe en korenaar   zo houdt God door Jozefs hand 

en de maan en sterren waar.   't volk van Israel in stand. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 50: 15-26 

15 Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar 

niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ 16 

Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons 

opgedragen 17 je dit verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, 

Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God 

van je vader die misdaad te vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen 

niet bedwingen. 18 Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun 

kieën en zeiden: ‘We zijn bereid je slaaf te worden.’ 19 Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet 

bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar 

God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in 

leven blijft. 21 Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo 

troostte hij hen en stelde hij hen gerust. 

 

22 Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar. 23 Hij 

zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van 

Manasse, maakte hij nog mee. 24 Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: 

‘God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land 

brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. 25 Zweer me dat 

jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.’ 26 Jozef 

stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd, 

in Egypte. 

 

Hebreën 11: 1 en 22 

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid 

van wat we niet zien.  

 

22 Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk 

van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te nemen. 

 

 

Gesprekje met de kinderen: ‘De bouw van de heilige kist’ - Wat is heilig voor jou? 

 

Zingen Lied 405: 1, 2, 4 

1. Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig, 

vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die èèn in wezen zijt. 

 

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

Werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

Al uwe engelen, onvolprezen Heer.  

 

4. Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig, 

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die èèn in wezen zijt. 

  

Kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Verkondiging 


