
 

Zingen als Slotlied: Hemelhoog 602 

1. Liefde was het, onuitputt'lijk, 

liefd' en goedheid, eind'loos groot. 

Toen de Levensvorst op aarde 

tot ons heil zijn bloed vergoot. 

Komt, laat ons zijn liefde prijzen 

God geeft vreugd' en dankensstof. 

Eenmaal zingen wij voor eeuwig 

in de hemel zijnen lof. 

 

2. Rijd als Heerser door de velden, 

Jezus in uw grote kracht. 

Niets, niets kan U tegenhouden, 

zelfs de hel niet met haar macht. 

Voor uw naam, zo groot en heerlijk 

zinkt de vijand weg in 't niet. 

Heel de schepping, Heer, zal beven, 

als zij U, haar Koning, ziet. 

 

Zegen   

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Erediensten zijn op  

03-11 om 19:00 uur    Voorganger ds. A.H. van Veluw              

06-11 om 10:00 uur Voorganger ds. A.H van Veluw  Dankdag 

06-11 om 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy  Dankdag 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 3 november 2019   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Jan Prins  

Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever  

 

 

Thema: De vreugde van de genade; voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 733: De zon komt op 

Lied 654: 1, 2 en 4 : Zingt nu de Heer, stemt allen in 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 53: 1 en 2 (deze psalm citeert Paulus in de Romeinenbrief die we lezen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De Heer ziet uit de hemel, of nog één 

de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen, 

of één Hem zoekt. Geen wil zich aan Hem storen. 

Geen mens die goed doet in de wereld, neen, 

God vindt er geen. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 



 

Wetslezing: Rom. 3: 19b-20:  

Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig 

voor God. 20Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want 

juist de wet leert ons de zonde kennen. 

 

Verootmoediging, zingen Hemelhoog 275. 

1. Heer, ik kom tot U,   2. Met uw liefde, Heer 

hoor naar mijn gebed.   kom mij tegemoet, 

Vergeef mijn zonden nu  nu ik mij tot U keer 

en reinig mijn hart.   en maak alles goed. 

 

3. Zie mij voor U staan,  4. Jezus op uw woord, 

zondig en onrein.   vestig ik mijn hoop. 

O, Jezus raak mij aan,   U leeft en U verhoort, 

van U wil ik zijn.   mijn bede tot U. 

 

Genadeverkondiging: 1 Johannes 2: 1-2 

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan 

hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2Hij is het die 

verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden 

van de hele wereld. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 1 Samuel 17: 8 – 11  over de beroemde tweekamp tussen David en Goliath 

8 In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: ‘Waarom zouden jullie 

optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn, en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies 

iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. 9Als hij me aankan en me verslaat, 

zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie 

aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. 10 Hierbij daag ik het leger van Israël 

uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden.’ 11 Bij het horen van 

deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. 

 

Zingen Lied 671: 1 en 4 

1. Nu bidden wij de Heilige Geest 

om een recht geloof het allermeest, 

dat Hij ons verblijde en ons bevrijde 

en aan 't einde ons naar huis geleide. 

Kyrieleis. 

 

4. Geef, hoogste Trooster in alle nood, 

dat wij nimmer vrezen schande of dood, 

dat wij niet versagen ten laatsten dage, 

als de vijand ons zelf komt aanklagen. 

Kyrieleis. 

 

 

 

 

Schriftlezing  Romeinen 3:21-26 Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus 

21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de 

wet zichtbaar: 22God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is 

geen onderscheid. 23Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24en 

iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat 

hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26Hij is door God aangewezen om door zijn 

dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij 

rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het 

verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons 

zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 

 

Zingen met de kinderen: Hemelhoog 290 

Blij, blij, mijn hartje is zo blij  

Blij, blij, mijn hartje is zo blij  

Want Jezus is een Vriend van mij, 

Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij. 

 

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

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 377: 1, 2, 3 en 4 (Lied van de Maand) 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij 

o Lam van God, ik kom. 

 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

Mijn angsten en onzekerheid, 

Mijn maskers en mijn ijdelheid –  

o Lam van God, ik kom. 

 

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

Tast ik naar U, die mij bemint, 

Bij wie mijn ziel genezing vindt, 

O Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 

o Lam van God, ik kom. 

 

Pastorale mededelingen o.a. Film Kerk in Actie over wederopbouw kerk in Syrië 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Kerk en Israël 

                                             2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 


