
Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Hemelhoog 686: 1 en 3 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

wees mijn Gids in 't barre land. 

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

vul mij met uw Geest steeds meer, 

vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

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. 

 

Zegen (3x amen, gezongen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende eredienst is om 19:00 uur. 

Voorganger: ds. H.J. van Maanen 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 30 augustus 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling: René Kalter 

Organist: Gerwin van der Plaats 

Zangers: Wilma Gillot en Marijke de Groot 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever      

 

Thema: ‘In hem schittert Gods luister’ 
 

Voor de dienst 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 110: 1 en 4  

1. De Here God heeft tot mijn heer gesproken; 

"Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht. 

Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken 

als voetbank aan uw voeten nederligt". 

 

4. De Heer heeft onherroepelijk gezworen, 

dat gij als Melchizedek zijt gewijd. 

Voorgoed zal u het priesterschap behoren. 

De Heer is met u, Hij beslecht het pleit. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 288 

Goede morgen, welkom allemaal.   God ik vraag U, kom in onze kring. 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  Wees er bij, wanneer ik bid en zing. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.  Ik met mijn en U met uw verhaal, 

Alles mag er zijn.     Verteld in mensentaal. 

 

Verootmoediging  

 

Zingen: Lied 287: 1, 2 en 5 

1. Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed, 

zegen zoekt, mag binnentreden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

 



2. Rond het boek van Zijn verbond, 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond, 

levenswoorden: ja en amen, 

als de kerk van liefde leest, 

is het feest. 

 

5. Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie Uw liefde delen, 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jakobus 3: 1-5 en 9-12 

1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren 

een strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie 

nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om 

zelfs het hele lichaam in toom te houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond om 

ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe 

reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting 

worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein orgaan, maar 

wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een 

enorme bosbrand veroorzaakt.  

 

9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee 

die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en 

vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat een bron soms 

uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven 

voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. 

 

Schriftlezing: Hebreeën 1: 1-8 

1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de 

voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot 

ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door 

wie hij de wereld heeft geschapen. 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, 

hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de 
zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse 

majesteit, 4 ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft 

ontvangen dan zij. 5 Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij 

bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en 

hij voor mij een zoon’? 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer 

binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’  

7 Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren 

als een vlammend vuur.’ 8 Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand 

tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. 

 

Zingen: Opwekking 334: 1 en 2 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein: Kom, Jezus kom, 

Vul dit land met uw heerlijkheid. 

  Kom heil'ge Geest,  

stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier,  

laat uw heil heel de aard' vervullen. 

     Spreek, Heer, uw woord: 

Dat het licht overwint. 

 

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. (refr.)  

 

Kindermoment 

 

Verkondiging 

 

Zingen lied 475: 1, 2 en 3 

1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,  2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 

Heer Jezus, licht en leven.    zijt Gij voor mij geboren. 

Ik draag U als geschenken aan   Eer ik een woord van U vernam, 

wat Gij mij hebt gegeven.    hebt Gij mij uitverkoren. 

U zij mijn hart en ziel gewijd,   Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.  werd Gij een kindje, arm en naakt, 

O neem ze aan als gaven.    hebt Gij U mij gegeven. 

 

3. Temidden van de nacht des doods 

zijt Gij, mijn zon, verrezen. 

O zonlicht, mild en mateloos, 

uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt 

en ’t ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 


