
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 
      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied: Gezang 445: 1 en 2 
1. God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
 
2. Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 
 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 
 
Orgelspel 
 

Na de dienst kunt u de bevestigde jongerenwerkers 
voor in de kerk de hand drukken. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De collecte bij de uitgang is voor aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen 
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 

 
De volgende eredienst is op:  
01-09 om 19:00 uur. Voorganger ds. G.H. Labooy 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
op zondag 1 september 2019 om 9:30 uur 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Bert Brink 
Organist: Jeroen van der Scheer 
m.m.v. Go(U)d 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Dienst waarin Marleen en Henrich Kragt worden bevestigd als jongerenwerkers 
 

Thema: ‘Uitverkiezing’ 
 

Zingen voor de dienst 
- Opw. 832 ('Jezus, overwinnaar’)  
- Opw. 785 (‘Heer, U bent ons fundament’) 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 119: 28, 49 en 66 
28. Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid, 
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; 
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd 
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here; 
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, 
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren. 
 
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. 
 
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Stil gebed en Bemoediging en groet 
 
Begintekst: 'In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol 
liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil 
en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden.' (Ef. 1:4,5) 
 
 



Zingen Lied 310 (Lied van de maand) 
1. Één is de HEER, de God der goden,    2. Houd zijn Naam hoog, hou die in ere, 
wie buigt voor beelden wordt misleid.    veracht, misbruik de hemel niet; 
Ga op de weg van zijn geboden –    dankbaar zal ieder respecteren 
er is geen god die zo bevrijdt!     zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

 
3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde  4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
niet onnadenkend in de wind.    blijf trouw aan wie jou liefde gaf. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren     Diefstal kan geen geluk vergroten; 
wie drift bemind wordt ziende blind.   neem niet jouw naaste vreugde af. 

 
5. Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
Bevestiging nieuwe jeugdwerkers in hun bediening: 

- Marleen Jolanda Kragt - Berghuis 

- Henrich Kragt 

 
Vraag aan de gemeente: 
Gemeente, dit zijn uw nieuwe jeugd- en jongerenwerkers. Wilt u hen in uw midden 
ontvangen en hen hooghouden in hun bediening, en voor hen bidden? 
Ja, dat willen wij 
 
Zingen Welk een vriend is onze Jezus (Engels en Nederlands) 
1. What a Friend we have in Jesus,  2. Welk een vriend is onze Jezus, 
All our sins and griefs to bear!   die in onze plaats wil staan! 
What a privilege to carry    Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
Everything to God in prayer!   altijd vrij tot God mag gaan. 
Oh, what peace we often forfeit,   Dikwijls derven wij veel vrede, 
Oh, what needless pain we bear,   dikwijls drukt ons zonde neer 
All because we do not carry   juist omdat wij 't al niet brengen 
Everything to God in prayer!   in 't gebed tot onze Heer. 

 
Gebed om kracht, Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening 
van het Woord 

 
Schriftlezing: Romeinen 9: 12b-25 
Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van 
zijn daden, maar omdat hij hem roept.13 Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb 
ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.’ 
 
14 Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet.15 Hij zegt 
immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk 
genade aan wie ik genade wil schenken.’ 

16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de 
inspanning van de mens.17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb 
u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te 
laten weten wie ik ben.’18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt 
halsstarrig wie hij wil. 
 
19 Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? 
Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’20 Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets 
tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: 
‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’21 Heeft de pottenbakker niet de 
vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse 
pot te maken?22 God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die 
hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn 
toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken.23 En omdat hij zijn 
overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van 
zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.24 Hen heeft 
hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit 
alle volken,25 zoals ook bij Hosea staat geschreven: ‘Wat mijn volk niet was, zal 
ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. 
 
Zingen Kinderlied: Hemelhoog 562: 1 en 5 
1. Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
5. Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan. 
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan. 
Dat ik U in dit lied van harte danken kan. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Kinderen mogen naar voren komen 
 
Verkondiging 

 
Zingen Psalm 79: 5 
5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waat'ren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 
Kinderen komen terug van de nevendienst. 


