
Zingen Slotlied: Weerklank 221: 1 en 2 
1. Jezus, op wie ik vertrouw,  2. Jezus, mijn Verlosser, leeft. 
Hij, mijn Heiland, is het leven.  eenmaal zal ik bij Hem wezen. 
Zekerheid waar ik op bouw,  Daar Hij eeuwig leven geeft, 
vrede die mij is gegeven,   waarvoor zou ik dan nog vrezen? 
hoezeer het mij huiv’ren doet,  Hij is’t Hoofd dat aan mij denkt, 
dat ik eenmaal sterven moet.  dat zijn leden bij zich brengt. 

 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De collecte bij de uitgang is voor aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 
 
De volgende eredienst is: 02-06 om 19:00 uur.  Voorganger ds. G.H. Labooy 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
op zondag 2 juni 2019 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Agathe Driegen 
Organist: Martien van der Knijff 
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

 

 

Thema: ‘Geloven; hoe voelt dat?’ 
 

Zingen voor de dienst 
- Opw. 518 ('Heer, U doorgrondt en kent mij') 
- Lied van de maand 426 (God to enfold you, Christ to uphold you’) 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 65: 1 en 2 
1. De stilte zingt U toe, o Here,    2. Zalig wie door U uitverkoren 
in uw verheven oord.     mag wonen in uw hof, 
Wij zullen ons naar Sion keren    hoezeer hij door zijn schuld verloren 
waar Gij ons bidden hoort.     terneerlag in het stof. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,   Wij worden door U begenadigd 
tot U komt al wat leeft,     die heilig zijt en goed. 
tot U, o redder uit ellende,     Gij die ons in uw huis verzadigt 
die alle schuld vergeeft.     met alle overvloed. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 314 
1. Here Jezus, om uw woord  2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn wij hier bijeengekomen.   zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
Laat in 't hart dat naar U hoort   als uw Geest de nacht niet bant, 
uw genade binnenstromen.   ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
Heilig ons, dat wij U geven   't Goede denken, doen en dichten 
hart en ziel en heel ons leven.   moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Geloofsbelijdenis: ‘Wat is je enige houvast?’ 
 

Bij God voel ik me veilig, 

al mijn hele leven lang. 

Al bliksemt en al dondert het, 

met God ben ik niet bang. 

 

Al vaar ik op een bootje 

in een zware storm op zee, 

ik weet: ik hoef niet bang te zijn, 

want God gaat met me mee. 

 

God maakt een eind aan oorlog, 

Hij breekt alle wapens stuk. 

Hij is een goede koning, 

Hij brengt vrede en geluk. 

 

Bij God voel ik me veilig, 

al mijn hele leven lang. 

Hij zorgt voor mij, Hij zorgt voor ons, 

met God zijn we niet bang. 



Zingen Weerklank 366: 1, 2 en 3 
1. Ik heb slechts èèn houvast in leven en in dood: 
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot, 
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden, 
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden; 
Ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren, 
Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren. 
 
2. Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard: 
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard 
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede. 
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden 
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven: 
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven. 
 
3. Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan, 
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan, 
ligt voor mij in ’t besef, drievoudig, nauw verbonden: 
hoe groot is mijn ellend’, hoe vele zijn mijn zonden, 
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven 
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen: Markus 12:29-30 (NBV)   
29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, 
is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 
  
Psalm 42:2-6 (NBV)  
2 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o 
God. 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader 
komen en Gods gelaat aanschouwen?  
4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik 
meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende 
menigte, juichend en lovend. 
6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens 
zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 

 
2 Korintiërs 4:14 en 5;1 (NBV)  
14 Wij weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, 
zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. 

 
1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 

Job 19:25  (SV) 
'Want ik weet: mijn verlosser leeft!' 

 
Zingen Psalm 46: 1 en 2 (Psalm kindernevendienst) 
1. God is een toevlucht t' allen tijde,      2. De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
die ons uit nacht en dood bevrijdde.      God staat haar bij, de dag zal komen. 
Al zou de aarde ondergaan,       Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
wij zien het zonder vrezen aan.       zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen    Al hebben volken zich verheven, 
de zeeën overhand te krijgen,       Hij roept en doet de aarde beven. 
laat schuimend al hun golven slaan,      Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
wij zien het zonder vrezen aan.       Een vaste burcht is onze God. 
 

De kinderen mogen naar voren komen 

Verkondiging 

Zingen: Lied 575: 1, 2 en 6 
1. Jezus, leven van ons leven,   2. Gij die alles hebt gedragen 
Jezus, dood van onze dood,   al de haat en al de hoon, 
Gij hebt U voor ons gegeven,   die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij neemt op U angst en nood,   Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
Gij moet sterven aan uw lijden   als de minste mens gebonden, 
om ons leven te bevrijden.    aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer,   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.   zij U daarvoor dank en eer. 

 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
De kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Melania Hadnagy neemt afscheid 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 

 2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 


