
Presentatie - Opdracht - Gebed 

 

Geloften - Zegen 

 

Vraag aan de gemeente 

 

Zingen Opwekking 710 

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.   2. Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.   Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.   Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen mij alle dagen lang!    O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak mij tot een zegen;    Vader, maak ons tot een zegen; 

ga mij niet voorbij.      hier in de woestijn. 

Regen op mij met uw Geest, Heer,    Wachtend op uw milde regen, 

Jezus, kom tot mij      om zelf een bron te zijn. 

als de Bron van leven,      Met een hart vol vrede, 

die ontspringt, diep in mij.     zijn wij zegenend nabij. 

Breng een stroom van zegen,     Van uw liefde delend, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.  waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen als Slotlied: Lied 968: 1 en 2 

1. De ware kerk des Heren,   2. Door God bijeen vergaderd, 

in Hem alleen gegrond,   één volk dat Hem behoort, 

geschapen Hem ter ere,   als kindren van één Vader; 

de bruid van zijn verbond,   één doop, één Geest, één woord. 

dankt aan zijn dood het leven.  Zo offert allerwege 

Hij is haar Bruidegom.   de kerk U lof en prijs. 

Want God, zo staat geschreven,  Eèn naam is aller zegen, 

zag naar zijn dienstmaagd om.  èèn brood is aller spijs. 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x gezongen) 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Eredienst is op  

05-01 om 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw    

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente "De Hoeksteen" 

       op zondag 5 januari 2020  

                     Aanvang 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Wilma Dekker  

Organist: Henk van der Weerd 

Kosters: Jan en Berta Aarten  

 

Thema: ‘Wie dient wie?’ 

 

Dienst waarin we afscheid nemen van ouderlingen:  

mevr. G.A.R. Bosch-Zimmerman (Trudy); mevr. G.A. Driegen – Haasjes (Agathe); mevr. 

J. Roetman-Bakker (Jet); dhr. H. Henssen (Hendrik); dhr. W. Last (Wim); dhr. J. Schafstad 

(Jeroen); dhr. W. Schutte (Wim); Missionair ouderling dhr. J. J. Kraan (Jan); Voorzitter 

dhr. R. Bosman (René); Ouderl. Kerkrentmeesters. dhr. J. Boers (Jan); dhr. G. Kattenberg 

(Gerrit); dhr. H. van de Raa (Henk); Diakenen mevr. J. Rigterink (Jolanda); dhr. H. 

Schreuder (Henk); mevr. J.W.K.C. Broekhuizen-Kolk (Janneke). 

 

Waarin worden bevestigd als ouderling:  

mevr. J. Kragt – Dillen (Jeanet); mevr. J. W.G. Mateboer – Klaver (Janny); dhr. H. Selles 

(Henk); dhr. H.J. Aarten (Julian); dhr. J. van Ittersum (Jan); dhr. M.W. van der Vegt 

(Martin); als diaken mevr. J.A. van de Scheer -  IJssel (Annet); dhr. H. Snoeijer (Harrald); 

mevr. P. W. Koekkoek (Petra); en als pastoraal bezoeker mevr. W. Steen Redeker – Jager 

(Mirjam). 

 

En herbevestigd worden: ouderling mevr. W. Limburg-Voerman (Wilma) en diaken dhr. 

W. Westerink (Willem).     

 

Zingen voor de dienst 

Lied 451: 1, 2, 3, 4 : Richt op uw macht, o Here der heerscharen 

Hemelhoog 629 : De kracht van Uw liefde 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 86: 3 en 4 

3. Allen die als goden blonken  4. Leer mij naar uw wil te handelen, 

zijn bij U in 't niet gezonken.    laat mij in uw waarheid wandelen. 

Niets kan bij uw werk bestaan.   Voeg geheel mijn hart tezaam 

Heel de wereld roept U aan.    tot de vrees van uwen naam. 

Alle volken komen samen,    HEER mijn God, ik zal U loven, 

die Gij schept en roept bij name,   heffen 't ganse hart naar boven. 

buigen voor uw zetel neer,    Ja, uw naam en majesteit 

brengen uwen naam de eer.    loof ik tot in eeuwigheid. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 



Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Hemelhoog 386: 1, 2 en 5  

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard, die in leugens is verward? 

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Verootmoediging 

 

Wetslezing: Filippenzen 2: 1-11 

1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 

verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt 

gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit 

geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 

4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de 

gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn 

gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf 

en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd 

gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven 

en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke 

knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 

‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

 

Zingen Lied 574: 2 

2. Christus is gekomen in ons aards bestaan, 

nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 

Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Gebed bij opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 2 Samuel 15: 13-16 en 23-26 

13 Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, 14 zei 

hij tegen zijn hovelingen: ‘Kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen. Snel, 

we moeten hem vóór blijven, want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad 

aanrichten en is het met ons gedaan.’  

15 ‘Zoals u wilt, mijn heer en koning,’ antwoordden de hovelingen. ‘Wij staan tot uw 

beschikking.’ 16 De koning vertrok, en zijn hele hofhouding volgde hem. Hij liet echter tien 

van zijn bijvrouwen achter om voor het huis te zorgen. 

23 Het volk jammerde luidkeels terwijl het leger voorbijtrok. Toen de koning de Kidron 

overstak en het leger de weg naar de woestijn insloeg, 24 zag hij Sadok, die samen met de 

Levieten de ark van het verbond met God droeg. Ze zetten de ark van God neer en Abjatar 

bracht brandoffers tot iedereen vanuit de stad voorbijgetrokken was. 25 De koning zei tegen 

Sadok: ‘Breng de ark van God terug naar de stad. Als de HEER me gunstig gezind is, zal hij 

zorgen dat ik terugkeer en de ark terugzie op zijn eigen plaats. 26 Maar als de HEER mij 

afwijst, dan zal ik me daar bij neerleggen. Hij mag met me doen wat hij het beste vindt.’ 

 

Zingen Lied 442 - dat wij zijn tempel mogen zijn, waar de ark stond 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

Verlos mij van mijn bange pijn!   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Zie, heel mijn hart staat voor u open   Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

en wil, o Heer, uw tempel zijn.   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen,   Blijf in uw liefde mij bewaren, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed.   waar om mij heen de wereld woedt. 

Kom met uw zachte glans doordringen,  O, mocht ik uwe troost ervaren: 

o zon van liefde, mijn gemoed!   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

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

 

Verkondiging 

 

Zingen Hemelhoog 686: 1, 2 en 3  

1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,  2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 

door dit leven aan uw hand.    sprekend van U meer en meer. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,   Leid mij steeds door uwe liefde, 

wees mijn Gids in ’t barre land.   groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.   Brood des Levens, brood des hemels, 

vul mij met uw Geest steeds meer.   voed mij dat ik groei naar U, 

Vul mij met uw Geest steeds meer.   Voed mij dat ik groei naar U. 

 

3. Laat door mij uw levend water / vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later / dat uw Geest over allen koom’. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

 

Dienst van afscheid, bevestiging en inzegening 

 

Zingen Psalm 90:8  

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

het werk van onze hand, bevestig dat. 


