
Zingen Lied 305  

1. Alle eer en alle glorie  2. Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam!   geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Vier de vrede die Hij heden   Als genade die ons toekomt 

uitroept over ons bestaan.   is Hij onze nieuwe naam. 

Aangezicht vol van licht,   Licht uit licht, vergezicht, 

zie ons vol ontferming aan!   steek ons met uw stralen aan 

 

3. Alle eer en alle glorie  

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt,   

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron,  

maak de tongen los voorgoed! 

 

Pastorale mededelingen en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

                                           2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied Hemelhoog 445: 1, 2 en 3 

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 

en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 

gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

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  

28-07 om 19:00 uur   Voorganger ds.  J.C Borst uit Sleen 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 28 juli 2019 

  Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Anny van Panhuis  

Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Gert en Jeanet Kragt   

 

Thema: ‘Kies voor het leven!’   

 

Zingen voor de dienst 

Lied 216:  Dit is een morgen  

Kinderlied Hemelhoog 257:  Zie de zon 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 98: 1 en 3  

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,   3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 

want Hij bracht wonderen tot stand.    de psalmen gaan van mond tot mond. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen    De naam des Heren wordt geprezen, 

met opgeheven rechterhand.     lofzangen gaan de wereld rond. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde   Hosanna voor de grote Koning, 

bevrijdend heil en bindend recht    verhef, bazuin, uw stem van goud, 

voor alle volkeren op aarde.     de Heer heeft onder ons zijn woning, 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.    de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen lied 221: 1, 2 en 3 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zo als een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

 

3. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 



dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw zoon besteden. 

Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.. 

 

Inleiding bij de dienst 
 

Wetslezing: Jezus die (in Matt. 22) teruggrijpt op Deut. 6 van vorige week: 

35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het 

grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het 

tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag 

van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

 

Verootmoediging 

 

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 30: 11-20 

11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten 

uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op 

naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen 

handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 

steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar 

kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u 

eigen maken; u kunt ze volbrengen. 

15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven 

en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u 

vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn 

geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, 

en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u 

hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen 

voor andere goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. 

Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van 

korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze 

tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en 

die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen 

en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 

voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 

 

Zingen Psalm 80:1  

1. O God van Jozef, leid ons verder, 

hoor ons en wees weer onze herder; 

gij vuurkolom, straal gij ons toe. 

Waak op, o Held, wij worden moe; 

laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

 

Schriftlezing: Romeinen 10: 4-9 

4 De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden 

verklaard. 5 Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen 

wordt: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 6 En over de rechtvaardigheid die op 

grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: ‘Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen 

naar de hemel?’ – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? 7 Of: ‘Wie zal 

afdalen naar de onderwereld?’ – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven 

brengen. 8 Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ 

– en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. 9 Als uw 

mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, 

zult u worden gered. 

 

Zingen Psalm 80:2  

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

Die troont daar op de cherubim, 

gedenk uw dienaar Efraïm, 

laat zijn gebed niet onverhoord! 

Herder Israëls, leid ons voort!  

 

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

 

Verkondiging 

 


