
 
Gebed 
 
Collecte    1e collecte: Diaconie 
       2e collecte: Pastoraat & Eredienst 
 
 
Zingen Slotlied: ‘Heer, wijs mij uw weg’ (HemelHoog 420) 
1. Heer, wijs mij uw weg      2. Heer, leer mij uw weg, 

en leid mij als een kind      die zuiver is en goed. 
dat heel de levensweg      Uw woord is onderweg 
slechts in U richting vindt.     als een lamp voor mijn voet. 
Als mij de moed ontbreekt    Als mij het zicht ontbreekt, 
om door te gaan,        het donker is, 
troost mij dan liefdevol      leid mij dan op uw weg, 
en moedig mij weer aan.     de weg die eeuwig is. 
 

 
3. Heer, leer mij uw wil      4. Heer, toon mij uw plan; 

aanvaarden als een kind      maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil       hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.     en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt      Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,         de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en Geest  toon mij dat Christus heel 
mijn hart en leven aan.      mijn weg gelopen heeft. (x2) 

 
 
 
 
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: 
21-07 om 09.30 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooij 
21-07 om 19.00 uur, Voorganger ds W.H.B. ten Voorde uit Almere 
 
 
 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 14 juli 2019 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: René Kalter 

             Organist: Jeroen van der Scheer 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 
Thema: Ben ik wedergeboren? 

  
Zingen voor de dienst 
‘Loof God, die zegent al wat leeft’ (LB 273: 1, 3) 
‘God heeft mij zijn Zoon gegeven’ (HemelHoog 355: 1, 2) 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 126: 1 en 2 
1. Toen God de Heer uit 's vijands macht /Sions gevang’nen wederbracht 

en ons verlost' uit nood en pijn, /scheen het een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten, onze tongen /verhieven 's Heeren naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heid’nen aan: / ‘De Heer heeft hun wat groots 
gedaan’. 

 
2. Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan /en grote dingen ons gedaan. 

Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, /wij juichen in het morgenlicht. 
Laat alle ballingen nu keren. /en juichen in het huis des Heeren. 
Wend thans ons lot, maak ons verblijd /als steppen in de regentijd. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 315 
1. Heb dank, o God van alle leven, /die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, / uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen /nu wijkt uw troost niet meer van d'aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen. / werd kinderen geopenbaard. 

 
2. En of een mens al diep verloren. /en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, /vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, /heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen /en leven voor uw aangezicht. 

 
  



3. Gemeente, aan wier aardse handen.  
dit hemels brood is toevertrouwd 
O, draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldig duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen.  
op mensengunst of -heerlijkheid?   
't Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
Gebed  
 
Lezingen  
Johannes 3: 1-6 
31Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam 
Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten 
dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp 
kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, 
ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God 
zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 
ingaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik 
verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij 
geboren wordt uit water en geest. 6Wat geboren is uit een mens is 
menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 
 
Matteus 19: 27-28 
27Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. 
Waar kunnen wij naar uitzien?’ 28Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: 
wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt (SV: in de 
wedergeboorte), wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op 
zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf 
tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 
 
Titus 3 :3-6 
3Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, 
slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van 
boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4Maar 
toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar 
geworden 5en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, 
maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6die hij 
door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 
 
 

1 Petrus 1: 3 en 22-23 
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 
22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u 
oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook 
onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als mensen die opnieuw zijn 
geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods 
levende en altijd blijvende woord. 
 
Zingen Hemelhoog 346: 1, 2 en 3 
1. Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
refrein: Ik wandel in het licht met Jezus, 

en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
2.Ik wandel in het licht met Jezus, 

geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
Refrein 

 
3. Ik wandel in het licht met Jezus,  

mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

 Refrein 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 803: 1 en 6   

1. Uit Oer is hij getogen,      6. En allen die geloven 
aartsvader Abraham,         zijn Abrahams geslacht, 
om voortaan te geloven        geboren uit de hoge, 
in 't land van Kanaän,         getogen uit de nacht. 
om voortaan als een blinde      De stad die zij verbeiden 
te zien een donker licht,        die staat in wit en goud 
om voortaan helderziende       aan 't einde van de tijden 
te zijn op God gericht.        voor iedereen gebouwd 


