
Verkondiging 

 

Zingen Lied 906: 5 en 6 (eerst voorspel orgel) 

5. Oorzaak aller dingen,   6. Streel Gij met Uw stralen, 

houdt Gij ons omgeven,   God van licht en leven, 

adem van ons aardse leven.   mijn gezicht tot U geheven. 

Oeverloze diepte,    Evenals de bloemen  

wonderlijkste wonder,    voor het zonlicht buiten 

zee ik ga in U ten onder.   zo gewillig zich ontsluiten, 

Ik in U, laat mij nu    zo laat Gij zon van mij, 

vallen in den blinde,    in Uw licht mij groeien 

U slechts zien en vinden.   voor U openbloeien. 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

                                           2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied 968: 1, 2 en 5 
1. De ware kerk des Heren,   2. Door God bijeen vergaderd, 

in Hem alleen gegrond,   één volk dat Hem behoort, 

geschapen Hem ter ere,   als kindren van één Vader; 

de bruid van zijn verbond,   één doop, één Geest, één woord. 

dankt aan zijn dood het leven.  Zo offert allerwege 

Hij is haar Bruidegom.   de kerk U lof en prijs. 

Want God, zo staat geschreven,  Eèn naam is aller zegen, 

zag naar zijn dienstmaagd om.  èèn brood is aller spijs. 

 

5. Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, 

dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, 

in tijd en eeuwigheid. 

 

Zegen (beantwoord met 3x amen, gezongen) 
 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

 

De volgende Eredienst is op  

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 21 juli 2019 

  Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Alie Weever 

Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Luister goed!’   

 

Zingen voor de dienst 

Oefenen: Opwekking 624 (zie verderop in liturgie) 

Lied 513: God heeft het eerste woord 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 119: 38, 40 en 42   

38. Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd 

opdat ik gaan zou in uw goede wegen. 

Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert, 

want zo alleen kom ik uw aanschijn tegen, 

Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd. 

Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen. 

 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt. 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 

dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 

dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 

42. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 

mij tot een deel en erfenis gegeven 

waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 

Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven, 

uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 

U te beminnen is geheel mijn leven.’ 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen kinderlied uit Hemelhoog 494 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (2x) 

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

. 

Inleiding bij de dienst 



Verootmoediging: 1 Johannes 1:8 – 2:2. 

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in 

ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden 

vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, 

maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.  

2:1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan 

hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.2 Hij is het die 

verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van 

de hele wereld. 

 

Wetslezing: 1 Johannes 2: 15-17 

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde 

van de Vader niet in hem, 16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, 

afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de 

wereld. 17 De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in 

eeuwigheid.’ 

 

Zingen Lied 315: 1, 2 en 3 

1. Heb dank, o God van alle leven,   2. En of een mens al diep verloren 

die zijt alleen Uzelf bekend,    en ver van U verzworven is, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,   Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

uw licht en liefd' ons toegewend.   vernieuwd door uw getuigenis. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,   U woord, dat spreekt in alle talen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  heeft uit het graf ons opgericht, 

en wat voor wijzen bleef verborgen   doet ons in vrijheid ademhalen 

werd kinderen geopenbaard.    en leven voor uw aangezicht. 

 

3. Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd 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 bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 6:1-19 

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren 

en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de 

HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan 

u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u 

met een lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. 

Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal 

toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. 

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, 

lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg 

steeds in gedachten.7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als 

u naar bed gaat en als u opstaat.8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw 

voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders 

Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet 

zelf hebt gebouwd, 11 huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet 

hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. Als u daar in 

overvloed leeft, 12 zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte 

heeft bevrijd. 13 Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn 

naam. 14 Laat u niet in met de goden van de omringende volken; 15 u zou daarmee de toorn 

van de HEER over u afroepen en hij zou u van de aardbodem wegvagen. Want de HEER, uw 

God, die in uw midden is, duldt geen andere goden naast zich. 16 Stel hem niet op de proef, 

zoals u bij Massa deed. 17 Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw 

God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na 18 en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u 

goed gaan en kunt u het goede land in bezit nemen dat hij uw voorouders onder ede heeft 

toegezegd. 19 Al uw vijanden zal hij voor u op de vlucht drijven, zoals hij heeft beloofd. 

 

Zingen Opwekking 624 

1. De woorden die U sprak, Heer         Refrein:  Wees genadig, 

ben ik al weer vergeten.     Heer vergeef mij. 

Het vuur van Uw beloften     Wees genadig voor mij. 

is langzaam uitgedoofd.     Wees genadig, 

Met een hart vol van twijfel     Heer vergeef mij. 

volg ik aardse wijsheid.     Wees genadig voor mij. 

Vergeef mij toch mijn ongeloof; 

hernieuw het vuur in mij. 

 

2. Ik bouwde zelf een altaar  3. Ik hunker naar Uw liefde, 

van dingen van de wereld.   barmhartig en genadig, 

Ik wandelde op wegen   als een stroom van vergeving 

ver bij U vandaan.    die geen einde kent. 

Nu keer ik terug en stort mij   Alles in mij buigt nu voor U, 

in uw armen van genade.   hier in Uw nabijheid. 

Vergeef mij, Heer en help mij  Het licht van uw verlossing 

opnieuw Uw weg te gaan. (refr.)  schijnt helder in de nacht. (refr.) 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 3: 1 

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen 

van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld 

hem niet kent. 

 

Zingen met de kinderen Lied 539 uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ 

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 

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


