
Zingen Lied 837:  4 
 

4.Koning, Uw rijk is zo nabij, 

open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind, 

zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied  Gezang 440: 1 en 2  
 

1 Ik heb de vaste grond gevonden,  

waarin mijn anker eeuwig hecht:  
de dood van Christus voor de zonden,  

van eeuwigheid als grond gelegd.  
Die grond zal onverwrikt bestaan,  

als aarde en hemel ondergaan.  

 
2 Het is het eeuwige erbarmen,  

dat mijn besef te boven gaat,  
het zijn de liefdevolle armen,  

het is zijn hart, dat openstaat.  
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft  

die Hem het hart gebroken heeft. 

 
4 Daarop wil ik gelovig bouwen, 

getroost, wat mij ook wedervaart;  
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,  

wanneer mijn zonde mij bezwaart.  

Steeds vind ik daar opnieuw bereid  
oneindige barmhartigheid. 

 
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: 
Zondag 4 augustus 2019 om 09.30 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooy 
Zondag 4 augustus 2019 om 19.00 uur, Voorganger ds. Christ uit Katwijk 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 28 juli 2019 

  Aanvang: 19.00 uur  

   Voorganger: Dr. J.C. (Hans) Borst uit Sleen  
Ouderling van dienst: Anny van Panhuis   
             Organist: Henk van der Weerd  

Koster: Gert en Jeanet Kragt  

 
                                Thema: ‘een teer twijgje en Gods trouw’ 

  
Zingen voor de dienst: ELB 166: 1, 2 en 4 ‘Vader, U loven wij..’ 
          ELB 167: 1, 2 en 4 ‘Be Thou my vision’ 
 
Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 42: 1 en 5 
 

1 Evenals een moede hinde   
naar het klare water smacht,  

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  

Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  

Wanneer zal ik Hem weer loven,  

juichend staan in zijn voorhoven?  
 

Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 

Zingen Psalm 42: 7 
 

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,  

vleugellam geslagen ziel,  

hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  

Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  

altijd aan de dood ontheven. 
 
Gebed 
 

Zingen Lied 286: 1 
 

1 Geef aan de wereld vrede, Heer,  

in deze donk’re tijden:  
de groten slaan de kleinen neer  

en honen en bestrijden  

wie uw vrederijk belijden. 



Woord van genade 
 
Zingen Lied 286: 3 
 

3.En doe ons van een ander vuur  

in gloed staan hier op aarde,  
gelouterd, dat wij in dit uur  

de strijd voor ’t rijk aanvaarden,  
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden. 

 
Lezing  Ezechiël 17: 1-10, 22 en 23   
 

1.De HEER richtte zich tot mij: 2.‘Mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel 

op, vertel hun dit verhaal: 3.“Dit zegt God, de HEER: Eens kwam er een grote 
adelaar naar de Libanon. Zijn vleugels waren breed en lang, hij had veel veren 

en was bontgekleurd. Uit de top van een ceder plukte hij 4.het bovenste takje 

en bracht dat naar een land van handelaars, waar hij het neerlegde in een 
koopmansstad. 5.Daarna nam hij een zaailing uit de aarde en pootte die in een 

vruchtbaar veld, op een plaats waar veel water was. Hij plantte hem waar je 
ook een wilg zou planten. 6.De zaailing liep uit en werd een wijnstok, die breed 

uitgroeide maar dicht bij de grond bleef. Zijn ranken richtte hij naar de adelaar, 

zijn wortels stonden stevig in de grond. Zo groeide de zaailing uit tot een 
wijnstok met takken en uitlopende twijgen. 7.Toen kwam er een andere grote 

adelaar met brede vleugels en veel veren, en de wijnstok draaide vanuit de 
grond waarin hij geplant was zijn wortels naar hem toe en strekte zijn ranken 

naar hem uit. Hij wilde zijn water van deze adelaar, 8.hoewel hij toch op een 

goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om te groeien, vrucht te 
dragen en een prachtige wijnstok te worden. 9.En nu zegt God, de HEER: Hoe 

zal het de wijnstok vergaan? Zal de adelaar niet al zijn vruchten afplukken en al 
zijn wortels losrukken zodat hij verdort? Al zijn jonge loten zullen verdorren, en 

er is geen machtig leger, geen grote mensenmenigte voor nodig om hem uit de 
grond te rukken. 10.De wijnstok is geplant, maar zal het hem goed gaan? Zal 

hij niet verdorren zodra de oostenwind hem beroert – verdorren in de grond 

waarin hij groeit?”’ 
 

22.Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de 
bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge 

en verheven berg. 23.Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal 
takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In 

die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten 

vogels die er zijn. 
 

Zingen Lied 1005: 1 en 2   
1.Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht.  Refrein: 

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord.   Refrein: 
 
Marcus 4: 26-32  
 

26.En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad 

uitstrooit op de aarde: 27.hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl 
het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28.De aarde brengt uit 

zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de 
aar. 29.Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het 

tijd is voor de oogst.’ 30.En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van 
God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31.Het is 

als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde 

wanneer het gezaaid wordt. 32.Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het 
het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van 

de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
 
Zingen Lied 1005: 4 en 5 
 

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 

maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. Refrein:  
 

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.  Refrein: 
 
Preek 
 
Zingen Lied 837: 1 en 3 
 

1.Iedereen zoekt U, jong of oud,  

speurend langs allerlei wegen, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 
Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 
 

Geloofsbelijdenis 


