
 
Zingen Slotlied Opwekking 687  
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. 
                toon mij dat Christus heel 
                mijn weg gelopen heeft. 

 
 
Zegen (3x amen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
25-08-2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy, jongerendienst 
01-09-2019 om 09.30 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 

 
  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 25 augustus 2019 
  Aanvang: 9.30 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Wilma Limburg 

             Organist: Gerwin van der Plaats 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 
Thema: SchatRijk! 

Zingen voor de dienst 
- Lied 218: 1, 2, 3 en 5  ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 
- Psalm 100: 1, 3 en 4 (OB). ‘Juicht aarde, juicht alom de Heer’  
 
Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied Opwekking 733 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

 
Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
2. Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 

Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 Refrein 
 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 Refrein 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 



 
Zingen themalied ‘Schatrijk’ 
1. Kijk eens om je heen,  

zie je wat God ons geeft?  
Zoveel moois voor in ons leven.  
God schiep alles zo voor ons,  
Omdat Hij zoveel van ons houdt.  

 
2. Jij bent waardevol,  

jij bent Gods grootste schat,  
Heel erg kostbaar, onbetaalbaar.  
Dus onthoud voor altijd goed:  
Met Hem ben je nooit meer alleen!  

 
Refrein:     Blijf dichtbij Jezus,  

Hij is de grootste schat die je maar vinden kan, 
kostbaarder dan goud!  
Hij is alles wat je maar nodig hebt  
Dat maakt jou nu SchatRijk! 
 

3. Jezus kwam voor ons,  
naar deze wereld toe,  
om de dood te overwinnen. 
Door Zijn werk zijn wij nu vrij!  
Door Hem weet ik: God houdt van mij!  
Refrein 

 
Wetslezing: Mattheüs 22:35-40  
35Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:  
36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb 
de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan 
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 
 
Zingen ELB 447  
Is je deur nog op slot?         Je hart is net een huisje 
Is je deur nog op slot?         waar het gezellig is 
Van je krr, krr, krr           maar 't is er nog zo donker, 
doe 'm open voor God,         er is iets dat ik mis. 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheüs 13:44-46 
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen 
lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn 
vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op 
zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel 
vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 
Zingen  OTH 539 
Lees je bijbel,  
bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 150: 1 en 2 
1. Looft God, looft Hem overal.    2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

Looft de Koning van ’t heelal     harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
om zijn wonderbare macht,     Citer, cimbel, tamboerijn, 
om de heerlijkheid en kracht     laat uw maat de maatslag zijn 
van zijn naam en eeuwig wezen.   van Gods ongemeten wezen, 
Looft de daden, groot en goed,   opdat zinge al wat leeft, 
die Hij triomferend doet.      juiche al wat adem heeft 
Hem zij eer, Hij zij geprezen.     tot Gods eer. Hij zij geprezen 

 
 
 
Gebed, afgesloten met een gezongen Onze Vader (HH 547) 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Jeugdwerk 


