
Pastorale mededelingen 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

                                             2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als Slotlied: Opwekking 123 

1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 

 

Refr.  Groot is uw trouw, o Heer,  

Groot is uw trouw, o Heer. 

Iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 

 

 

Zegen  (beantwoord met 3x Amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Erediensten zijn op  

08-09 om 9:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen   Heilige doop 

08-09 om 16:30 uur Voorganger prop. G. de Kok, Groningen Middagdienst 

08-09  om 19:00 uur   Voorganger ds. G.H. Labooy 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente     

        "De Hoeksteen" op  zondag 1 september 2019  

           Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Henk van Dijk  

Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 

Thema: ‘De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn…’ 

 

Zingen voor de dienst 

Lied 833: 2x NL, 1x Eng, 1xNL (to summon out = oproepen) 

Lied 245: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 103: 1 en 5  

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging:  Bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!  

Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn dat ook! 1. Joh 3: 1 

Groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Impressie van het zeilkamp 2019 

 

Zingen Opwekking 343 (3x)  

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 



 

Verootmoediging 

 

Als geloofsbelijdenis zingen we staande: Lied 939 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  2. U werd een mens, U daalde neer, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.   in onze pijn en schuld en strijd. 

Door golven heen, door storm en nacht,  U droeg de last, verrezen Heer, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij.   die ons van elke vloek bevrijdt. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot,   U sloeg de zonden aan het kruis 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  en brengt ons bij de Vader thuis, 

Mijn vaste rots, mijn fundament,   want door Uw bloed, Uw levenskracht, 

U bent de grond waarop ik sta.   komen wij vrij voor God te staan. 

 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Exodus 14: 9-14 

9-10 De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van 

Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten 

de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze 

doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11 Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er 

soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe 

kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? 12 Hebben we niet al in 

Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, 

want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13 Maar Mozes antwoordde 

het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de 

overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 

14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ 

 

Zingen lied 878 

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. 

 

 

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17 

12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als 

u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u 

leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt 

de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 

om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest 

zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we 

ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij 

moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. 

 

Zingen Lied 886 

1. Abba, Father, let me be  2. Abba, Vader, U alleen, 

Yours and Yours alone.   U behoor ik toe. 

May my will forever be   U alleen doorgrondt mijn hart, 

evermore Your own.    U behoort het toe. 

Never let my heart grow cold.  Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

Never let me go.    U laat nooit alleen. 

Abba, Father, let me be Yours  Abba, Vader, U alleen, 

and Yours alone.    U behoor ik toe. 

 

Verkondiging     ‘De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn’ 

 

Zingen Opwekking 599 

1. Nog voordat je bestond,   2. En wat je nu ook doet, 

kende Hij je naam.    Zijn liefde blijft bestaan 

Hij zag je elk moment,   Ook niets wat jij ooit deed 

en telde elke traan.    verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je hield,   Omdat Hij van je houdt, 

Gaf Hij zijn eigen Zoon.   gaf Hij zijn eigen Zoon 

Hij wacht alleen nog maar   En nu is alles klaar 

totdat je komt     wanneer jij komt 

 

Refr. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 

daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

3. En wat je nu ook doet 

Zijn liefde blijft bestaan 

want niets wat jij ooit deed 

verandert daar iets aan 

Omdat Hij van je houdt 

gaf Hij zijn eigen Zoon 

en nu is alles klaar wanneer jij komt (refr. 2x) 

 

De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 


