
Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 416  (Kerk-school-gezinsdienst 17 januari)  

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen (beantwoord met orgel)   

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer. 

 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

Lied 501  (Beeldbestand 1 januari) 

1. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

  

2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, in Jezus' Naam geef ik jou 

Vrede van Hem, vrede van God. de vrede van God zij met jou. 

  
3. Heilige Geest, de heilige Geest, De heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

 

 

 

De volgende eredienst is om 19:00 uur. 

Voorganger: ds. H.J. van Maanen     Jongerendienst 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 28 juni 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Jeroen van der Scheer   

 

Thema: Overstap van de kinderen; overstap van de Jordaan 

 

Voor de dienst 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Zingen thuis/luisteren (met orgel): Psalm 62.  

Couplet 1 wordt voorgedragen, couplet 4 thuis zingen 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  

van Hem verwacht ik altijd weer  

mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  

Ik wankel niet, want Hij staat vast;  

mijn toevlucht, als het water wast,  

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  

Hij immers schenkt u altijd weer  

zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.  

Wankel dan niet, want Hij staat vast,  

Hij is, ook als het onheil wast,  

uw rots, uw enige vertrouwen. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaarsen  

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen thuis/luisteren; Hemelhoog 386: 1, 2 en 5  (dienst 5 januari) 

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: Hebreeën 12: 1-3 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de 

zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de 

wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 

grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het 

verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand 

en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.  3. Laat tot u doordringen hoe hij 

standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en 

het opgeeft. 

 

Zingen thuis/luisteren: I have decided to follow Jesus (avonddienst 21 juni) 

1. I have decided to follow Jesus (3x)  

No turning back, no turning back. 

 

2. Tho' none go with me, I still will follow (3x)  

No turning back, no turning back. 

 

3. My cross I'll carry, till I see Jesus (3x)  

No turning back, No turning back. 

 

4. The world behind me, the cross before me (3x) 

No turning back, no turning back. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jozua 3:6-17 

De volgende dag gaf hij de priesters de opdracht: ‘Ga met de ark van het verbond voor 

het volk uit.’ De priesters namen toen de ark van het verbond op en gingen voor het 

volk uit,  7. en de HEER zei tegen Jozua: ‘Vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle 

Israëlieten hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, zoals 

ik Mozes heb bijgestaan.  8. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen 

dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen, in het water moeten blijven 
staan.’  9. Jozua riep toen het volk bij elkaar en zei: ‘Luister naar de woorden van de 

HEER, uw God.’ En hij vervolgde:  10. ‘U zult merken dat de levende God in uw 

midden is en beseffen dat hij het is die de Kanaänieten en de Hethieten, de Chiwwieten 

en de Perizzieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht 

zal jagen.  11. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor 

u uit de Jordaan in.   

12. Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam van Israël.  13. Op het moment dat de 

priesters die de ark van de HEER dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan in 

gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam.’ 

14. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de 

priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit.  15. Zodra de priesters 

bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de 

Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers –,  16. kwam het water tot stilstand 

en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. 

Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het 

volk trok over ter hoogte van Jericho.  17. De priesters die de ark van het verbond met 

de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, 

terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. 

 

Zingen thuis/luisteren (met orgel): Psalm 114: 3 en 4 

Couplet 3 wordt voorgedragen, couplet 4 thuis zingen 

3. Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan? 

Wat overkwam toch uw waat'ren, Jordaan. 

dat zij zich eensklaps scheidden? 

Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond, 

waarom sprongt gij als rammen in het rond, 

als lammeren in de weide? 

 

4. Beef dan, gij aarde, voor Israëls Heer, 

krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer, 

laat u door God bedwingen 

die water wellen deed uit de woestijn 

en uit de harde steenrots een fontein 

van lafenis ontspringen. 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Kinderlied van ons kinderkoor 

 

Verkondiging 

 

Zingen thuis/prevelend in de kerk: Lied 968: 1 en 2 (dienst 5 januari) 

1. De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, 

geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, 

dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

2. Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, 

als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. 

Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. 

 

 


