
 
Zingen Slotlied: Opwekking lied 213 
 

1.U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 

van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

2.Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 

blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
  

 
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: 

28 juli 2019 om 09.30 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooy 

28 juli 2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. J.C. Borst uit Sleen 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 21 juli 2019 

  Aanvang: 19.00 uur  

   Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet  
Ouderling van dienst: mevr. Alie Weever   

             Organist: dhr. Henk van der Weerd 
Koster: Herwin van Asselt en Rudi ten Hove  

 
 

Thema: ‘LOFPRIJZING’  Psalm 50:23  
     ‘Wie lof offert eert Mij en baant de weg dat Ik hem Mijn heil doe zien’ 

 
Zingen voor de dienst:  

- Als ik maar weet, dat hier mijn weg (JdH 17) 
- Samen in de naam van Jezus (opwekking 167) 

 

Woord van welkom 
 
 

Zingen Psalm 105: 1 en 2 
 

1.Looft God den Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 
2.Vraagt naar des Heren grote daden; 

zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 

zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 

 
Zingen: Gezang 255: 1 en 2 
 

1.Ere zij aan God, de Vader,   

ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,  

de Drieëen'ge in zijn troon.  

Halleluja, halleluja,  
de Drieëen'ge in zijn troon!  

 
Geloofsbelijdenis 



 
Zingen:  Opwekking lied 7 
 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 

Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 

Aarde en hemel, Heer, 

zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 

eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 

de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde  ) 

Zijn van uw grootheid ) 

Halleluja. (4x)  Amen. 
 

Gebed om opening van Gods woord  
 
 
Lezing:  Psalm 103: 1 t/m 5 
 

1Van David. 

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs,  

mijn hart, zijn heilige naam. 
2Prijs de HEER, mijn ziel,  

vergeet niet één van zijn weldaden. 
3Hij vergeeft u alle schuld,  

hij geneest al uw kwalen, 

4hij redt uw leven van het graf,  
hij kroont u met trouw en liefde, 

5hij overlaadt u met schoonheid en geluk,  
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
 
 
Psalm 103: 17 t/m 22  
 

17Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,  
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond  

en naar zijn geboden leeft. 

19De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,  
als koning heerst hij over alles. 

20Prijs de HEER, u die zijn boden bent,  
sterke helden die doen wat hij zegt, 

gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. 

 

21Prijs de HEER, hemelse machten,  
dienaren die doen wat hem behaagt. 

22Prijs de HEER, al zijn schepselen,  

prijs hem, overal in zijn rijk.  
Prijs de HEER, mijn ziel. 
 
 
Zingen Psalm 119: 40 en 49 
 

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.  
 

49.Hoe wonderbaar is uw getuigenis.  
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.  

Wanneer uw heilig woord geopend is  

zal 't als een licht het duister op doen klaren.  
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,  

uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Verkondiging 

 
Zingen Opwekking lied 54 
 

Looft de Here, alle gij volken, 

prijst Hem alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid  

is machtig over ons, 
en des Heren trouw  

is tot in eeuwigheid. 
Halleluja (8 x) 

 

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


