
Gesprekje met de kinderen, daarna mogen de kinderen naar de nevendienst. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 749: 1, 3 

1. Op, waakt op! zo klinkt het luide.   3. Laat ons U ter ere zingen 

Wat wil dit roepen toch beduiden,   met allen, die uw troon omringen, 

gij torenwachters van de tijd?   een koor van mens' en englenstem! 

Middernacht is aangebroken,    Paarlen zijn der poorten bogen, 

zijn uwe lampen wel ontstoken,   die nederdalen uit den hogen: 

gij maagden, die de Heer verbeidt?   het hemelse Jeruzalem. 

Gij slapenden, ontwaakt,    Geen oog heeft ooit begroet, 

de Bruidegom genaakt!    geen hart heeft ooit vermoed 

Halleluja,      zulk een vreugde. 

nu opgestaan!      Zo juichen wij 

Het feest breekt aan;     en roemen blij 

gij moet Hem ijlings tegengaan.   de glorie van uw heerschappij! 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

                                             2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als Slotlied: Opwekking 71 

Refrein:      1. Straks als er een nieuwe dag begint, 

Jezus leeft in eeuwigheid,    en het licht het van het duister wint, 

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.   mag ik bij Hem binnengaan, 

Alle dingen maakt Hij nieuw.    voor zijn troon gaan staan. 

Hij is de Heer van mijn leven.   Hef ik daar mijn loflied aan. (refr.) 

 

2. Straks wanneer de grote dag begint,    Refr: 

en het licht voor altijd overwint,   Jezus komt in heerlijkheid. 

zal de hemel opengaan,    Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

komt de Heer er aan.     Alle dingen maakt Hij nieuw. 

heffen wij dit loflied aan:    Hij is de Heer van ons leven. 

 

Zegen   

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Eredienst is op  

04-08 om 19:00 uur   Voorganger ds. Christ uit Katwijk 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 4 augustus 2019 

  Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Mineke Kok 

Organist: Henk van der Weerd 

Kosters: Herwin van Asselt en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Eens komt de grote zomer’   

 

Zingen voor de dienst 

Lied 725:  Gij boden rond Gods troon 

Opwekking 43:  In Gods overwinning trekken wij ten strijd 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 46: 1 en 2  

1. God is een toevlucht te 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. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen Lied 747: 1, 3 en 5 

1. Eens komt de grote zomer   3. Dan zien wij met verblijden 

waarin zich 't hart verblijdt.    Hem die ons hart beleed, 

God zal op aarde komen    de Heer die door zijn lijden 

met groene eeuwigheid.    de hemel opendeed 

De hemel en de aarde     en alle patriarchen 

wordt stralende en puur.    met de profeten saam,   

God zal zich openbaren    apost'len, martelaren, 

in heel zijn creatuur.     verlosten in zijn naam. 

 

5. Ja, Hij zal ons geleiden   

in 't schone paradijs,     

het bruiloftsmaal bereiden    

zijn grote naam ten prijs.    

De liefde die wij zingen,    

zo schoon, zo ongekend,    

zal uit de bron ontspringen    

van God ons middelpunt.    



Inleiding bij de dienst   

 

Verootmoediging 

 

Zingen als wetslezing, met de kinderen: Weerklank 594 

1. Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 

God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 

Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 

Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 

2. Een, dat is de Heer, niemand is als God. 

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 

Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 

Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 

 

3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 

Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 

Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

 

4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

 

5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 

Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 

6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Openbaring 6: 1-8 

1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens 

roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, 

die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning 

tegemoet. 3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: 

‘Kom!’ 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit 

de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 5 Toen 

het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een 

zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6 Te midden van de vier 

wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde 

bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7 Toen het vierde zegel  

werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 8 Toen zag ik een vaalgeel paard. 

De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde 

deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, 

dodelijke ziekten en wilde dieren. 

 

Zingen Hemelhoog 579: 4 en 5 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren,    5. Levensvorst, U loven de geslachten, 

Wortel Davids, Morgenster,      en tot uw verborgen tijd 

blijf uw kerk vergaderen, bewaren,     blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

roep haar van nabij en ver.      't einde van haar bange strijd. 

Laat de luchters branden van uw klaarheid,    Houd haar waakzaam; doe haar ’t hoofd geheven 

maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,   uit die hoge heilsverwachting leven, 

schuilplaats in de wildernis,      tot zij op de jongste dag, 

huis waarin uw vrede is.      met U triomferen mag. 

 

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37 

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat 

moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er 

in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw 

God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, 

en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult 

leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn 

naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem 

naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, 

hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester 

langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er 

kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog 

om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag 

liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond 

ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem 

zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, 

en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze 

drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde 

zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan 

voortaan net zo.’ 

 

Zingen kinderlied Hemelhoog 388: 1, 2, 3 en 4 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,  2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

vallen de dromen in duigen.    zullen de tranen niet drogen. 

Dromen van vrede worden niet waar,  Als je het leed in de wereld niet ziet, 

kwaad is niet om te buigen. (refr.)   worden Gods woorden verbogen. (refr.) 

 

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 

 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,  4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

als je geen brood weet te delen,   is er geen hoop meer op zegen. 

denk dan aan Jezus die brood en die vis  Kinderen, maak de liefde toch waar; 

uit liefde deelde met velen. (refr.)   schrijf het op alle wegen: (refr.) 


