
Liturgie voor de Zangdienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 9 februari 2020 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Alinda Hofstede
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

    Thema: ‘Loof, prijs de HEER!’
Zingen voor de dienst:
- J.d.H. 446:1,2,3,5 (‘Prijst de Heer met blijde galmen’)
- Lied 413:1,2,3 (‘Grote God, wij loven U’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 136:1,3,11,12
1. Looft den HEER, want Hij is goed,
 trouw in alles wat Hij doet.
 Want zijn goedertierenheid
 zal bestaan in eeuwigheid.

11. Looft den Heer, die in de nacht
 der verneedring aan ons dacht,
 die de tirannie verdrijft
 door zijn gunst die eeuwig blijft.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: HH 30
1. Bless the Lord, my soul,
 and bless God’s holy name.
 Bless the Lord, my soul,
 Who rescues me from dead.

Zingen: HH 34
1. Laudate omnes Gentes,
 luadate Dominum.
 Laudate omnes gentes,
 laudate Dominum.

Zingen: Ps. 108:1,2
1. Mijn hart is, Heer, in U gerust./Uw lof te zingen is mijn lust.
 Maakt, harp en luit, den Here groot./Mijn lied begroet het morgenrood.
 Ik breng mijn lof, o HEER, U toe/onder de volken en ik doe
 in ieder land mijn psalm weerklinken,/daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.

3. Looft Hem die de hemel schiep,
 zijn verstand is grondloos diep.
 Hij bereidde zee en land.
 Eeuwig houdt zijn liefde stand.

12. Looft den Heer, die al wat leeft
 dagelijks zijn spijze geeft,
 die ons laaft en die ons voedt.
 Eeuwig is Hij trouw en goed.

2. Bless the Lord, my soul.
 and bless God’s holy name.
 Bless the Lord, my soul,
 Who leads me into life.

2. Verblijdt u alle volken,
 verblijdt u in de Heer.
 Verblijdt u alle volken,
 en looft God altijd weer.



2. Ja, hoger dan het hemels blauw
 is, HEER, uw goedheid en uw trouw.
 Verhef U, dat uw aangezicht
 de hemel met zijn glans verlicht.
 Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
 Gord uw geliefden tot de strijd.
 Ten zege zij uw hand geheven,
 hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Gebed

Zingen: J.d.H. 912
1. Van U wil ik zingen,
 wie d’ eng’len omringen,
 al juichend getuigend,
 Uw goedheid, o Heer.
 ‘k Wil loven en danken,
 met woorden en klanken
 en prijzen Uw goedheid
 en liefde steeds meer.

3. Moog hier dan mijn zingen,
 Uw heem’len doordringen
 en juub’lend zich mengen,
 met hemelse toon,
 tot ‘k eenmaal hierboven,
 U eeuwig mag loven,
 als ‘k juichend zal staan,
 bij Uw stralende troon.

Schriftlezing: Psalm 103:1-5 en 19-22 (NBV)
1Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2Prijs de HEER, mijn 
ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 3Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest 
al uw kwalen, 4hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5hij 
overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

19De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles.
20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. 21Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt. 22Prijs de HEER, al zijn schepselen,  prijs 
hem, overal in zijn rijk.Prijs de HEER, mijn ziel.

Zingen: Opw. 430
 Heer, ik prijs uw grote naam.
 Heel mijn hart wil ik U geven.
 Want U bent de weg gegaan
 die mij redding bracht en leven.

2. Moog immer mijn harte,
 in vreugd en in smarte,
 zich leren te keren,
 o God, tot Uw troon.
 Verhoor mijn verlangen, 
 wil leiden mijn zangen,
 tot ‘k, Vader, benader,
 der engelen toon.



 U daalde neer van uw troon
 om mens te zijn.
 Van de stal naar het kruis
 droeg U mijn pijn.
 Van het kruis naar het graf.
 Uit het graf weer opgestaan.
 Heer, ik prijs uw grote naam.

Verkondiging 

Organist speelt: van Otto Türke (1832-1897) het Choralvoorspiel:
‘Nun ruhen alle Wälder’

Zingen aansluitend: Lied 244: 1,2,3,4 
1. Nu is de dag ten einde,
 nu wil mijn hart zich wenden
 tot U, zo groot en goed.
 Wil naar uw kind, o Here,
 uw licht gelaat toekeren,
 verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.

3. O dat Gij heel mijn leven
 met liefde blijft omgeven,
 dat Gij mij binnennoodt,
 dat het U nooit te vroeg is,
 geef dat het mij genoeg is;
 Heer, uw nabijheid is mijn brood.

Zingen: HH 216
1. Kroon Hem met gouden kroon,
 het Lam op Zijnen troon.
	 Hoor,	hoe	het	hemels	loflied	al,
 verwint in heerlijk schoon.
 Ontwaak, mijn ziel en zing
 van Hem, die voor u stierf.
 En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
 die ’t heil voor u verwierf.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!/Wiens macht eens heersen zal,
 van pool tot pool,van zee tot zee,/’t Klink’ over berg en dal.
 als alles voor Hem buigt /en vrede heerst alom,
 wordt d’aarde weer een paradijs./Kom, Here Jezus, kom.

Zingen: Opw. 733
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
 Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
 Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
 wat Hij voor ’t mensdom deed.
 De eng’len aan Gods troon,
 all’ overheid en macht,
 zij buigen dienend zich ter neer,
 voor zulke wond’re pracht.

2. Ik bid U, o Algoede,
 vannacht mij te behoeden,
 ik schuil weer aan uw hart.
 Bezweer de boze machten
 en alle duistre krachten;
 weer van mij wat mijn ziel verwart.

4. Aan ‘t eind der pelgrimsreize
 zal voor mijn oog verrijzen
 uw grote eeuwigheid.
 O eeuwigheid, gij schone,
 mijn hart wil in u wonen,
 het vindt geen thuis in deze tijd.



 Refrein:
 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit,
 o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
 tienduizend redenen tot dankbaarheid.
 Refrein:

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal	toch	mijn	ziel	uw	loflied	blijven	zingen;
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
 Refrein:(2x)

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Ps. 150
1. Looft God, looft Hem overal.
 Looft de Koning van ‘t heelal
 om zijn wonderbare macht,
 om de heerlijkheid en kracht
 van zijn naam en eeuwig wezen.
 Looft de daden, groot en goed,
 die Hij triomferend doet.
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	Onderhoud	Kerkelijke	gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

     De volgende Erediensten zijn:
 Zondag 16 februari aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. A.H. vanVeluw
 zondag 16 februari aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
	 harp	en	fluit,	verheerlijkt	Hem!
 Cither, cimbel, tamboerijn,
 laat uw maat de maatslag zijn
 van Gods ongemeten wezen,
 opdat zinge al wat leeft,
 juiche al wat adem heeft
     tot Gods eer. Hij zij geprezen


