
 
Zingen Slotlied 91a: 1, 2 en 3 
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem om onderkomen  
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

 
2. Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 
3. Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen,  
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
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  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 18 augustus 2019 
  Aanvang: 19.00 uur 

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

             Organist: Jaap de Kok 
Koster: Harry Dekker en Richard Kragt  

  
Zingen voor de dienst 
Psalm 139: 1 en 2  ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’  
Lied 837: 1 en 2  ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 81: 1, 2, 7, 8 en 9 
1. Jubelt God ter eer,        2. Laat de harpen slaan, 

Hij is onze sterkte !           klinken de trompetten. 
Juicht voor Isrels Heer,        Viert bij volle maan 
stem en tegenstem          met muziek en mond 
springen op voor Hem        een hernieuwd verbond 
die ons heil bewerkte.         volgens oude wetten. 

 
7.  Luister, welk bevel         8.  Ik ben HIJ DIE IS: 

Ik u in wil scherpen.          God wil Ik u wezen. 
Hoor Mij, Israël!            Uit de duisternis 
Laat geen vreemde god,       van de slavernij 
laat geen vreemd gebod       maakte Ik u vrij: 
ooit u onderwerpen!          hebt gij nog te vrezen? 

 
9. Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
 



 
Zingen Lied 878 (lied van de maand) 
Nu breekt je uittocht aan, 
in vrede keer je terug 
en de heuvels en de bergen 
groeten je vrolijk, 
juichen overal. 
En de bomen doen mee, 
kijk ze zwaaien naar hun God. 
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem, 
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem  
en jij gaat vrolijk voort. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Schriftlezing: 2e brief van Johannes 
11Van de oudste. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik 
werkelijk liefheb – en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben 
leren kennen – 2op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal 
zijn tot in eeuwigheid. 3Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons 
zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, 
in waarheid en liefde. 
4Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de 
weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat 
de Vader ons gegeven heeft. 5En nu heb ik een verzoek aan u. Ik houd 
u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf 
het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben. 6Liefhebben houdt in 
dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf 
het begin gehoord hebt, moet u leven.7Er zijn veel dwaalleraren in de 
wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet 
belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! 8Wees op uw hoede en 
verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon 
ontvangt. 9Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, 
heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de 
Zoon. 10Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang 
hem dan niet in uw huis en groet hem niet, 11want wie zo iemand groet, 
is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. 
12Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen 
met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u 
te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn. 13De kinderen van 
uw uitverkoren zuster groeten u. 
 

Zingen Hemelhoog 602 
1.  Liefde was het, onuitputt'lijk, 

liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 

 
2.  Rijd als Heerser door de velden, 

Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 912: 1, 2 en 6 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,   

toegewijd zijn aan uw eer.        
Maak mijn uren en mijn tijd        
Tot uw lof en dienst bereid        

 
2.  Neem mijn handen, maak ze sterk 

  trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 

 op de wegen van uw wet. 
 
 
6.  Neem ook mijne liefde, Heer 

'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
Ben ik aan U toegewijd. 

 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
               2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 


