
Zingen door eigen kinderkoor: ‘Diep als de zee’ (Oke4kids 68) 

Diep, diep, diep als de zee.   ‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht.   Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw.  Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij.   Is Jezus' liefde voor jou. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 350: 3, 5, 6 en 7 

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,  5. Met Noach en zijn regenboog, 
als God ons niet bij name noemt,   Mozes die uit Egypte toog 

maar God zij dank, Hij doet ons gaan  en Jona uit het hart der zee, 

door 't water van de doodsjordaan.  bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 
6. Naäman, nu niet meer onrein,   7. Gij heft de aarde aan het licht 

mag onder uw beminden zijn.   door diepte heen en door gericht, 

ja, alle volken zijn in tel    eens zal zij bloeien als een roos, 
bij U, o God van Israël!    een dal van rozen, zondeloos! 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 755 

1. Toch overwint eens de genade,  2. O welk een vreugde zal het wezen, 
en maakt een einde aan de nacht.   als Hem elk volk is toegedaan. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade,  Uit aard' en hemel opgerezen, 

dan is de strijd des doods volbracht.  vangt dan het nieuwe loflied aan, 

De wereld treedt in 's Vaders licht,  als ieder voor de Heer zich buigt 
verheerlijkt voor zijn aangezicht.   en aller stem Gods lof getuigt. 

 

 
Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 
De volgende diensten zijn op: 

 

01-11-‘20   19:00 uur  ds. A.H. van Veluw     

04-11-‘20 19:30 uur   ds. G.H. Labooy  Dankdag 

08-11-‘20 10:00 uur  ds. H.J. van Maanen 

08-11-‘20 14:30 uur   ds. G.H. Labooy  bediening Heilige Doop 

08-11-‘20  19:00 uur  ds. A.H. van Veluw 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 1 november 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Mineke Kok  

Kosters: Jan en Berta Aarten 

m.m.v. Sander en Milou  

Organist: Frank Tanghe   

 

Thema: Elisa en Naäman 
 

Voor de dienst  (via YouTube)  

‘Maranatha’  (Sela – uitgevoerd door Chr. Koor Jigdaljahu) 

‘Uit de diepten roep ik U’  (Psalmen voor nu 130 - uitgevoerd door Jigdaljahu) 

 
Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 68: 3 

3. O God, de wond'ren die Gij deedt,  Een regen van vrijgevigheid 

toen Gij daar voor ons henen schreed!  hebt Gij uw erfdeel toebereid, 

De aarde werd bewogen.    uw erfdeel dat versmachtte. 

Dit is de berg van uw verbond!   Uw schare heeft zich daar gezet; 
Uw stromen drenken hier de grond,  dit is uw woord, dit is uw wet; 

hier daalt Gij uit den hoge.   Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaarsen 

 

Zingen Psalm 68: 9 

9. God is de bron, de klare wel,   God, onze sterke bondgenoot, 

springader voor heel Israël,   toon ons uw macht, uw krachten groot; 

uit Hem vloeit louter zegen.   Gij zult uw stad gedenken. 
Zijn lof ontspringt als een fontein,  Vorsten van verre bieden Hem 

zijn volk zal louter vreugde zijn,   terwille van Jeruzalem 

komend van allerwege.    hun eerbied, hun geschenken. 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Wetslezing 

 

 



Verootmoediging, uitlopend op: 

 

Luisteren: De Rivier  (via YouTube) 

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

2. Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 

waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

 

Refrein:  Here Jezus, neem mijn leven, 
      ik leg alles voor u neer. 

      Leid mij steeds weer naar het water, 

      'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 

Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-3, 9-20a  

51Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog 
aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een 

grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een erge 

huidziekte. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong 

meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen 
haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, 

die zou hem wel genezen.’  

 
9Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde iemand 

naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid 

weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had 
gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, 

zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo 

de huidziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de 

Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden 
om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg.  

 

 

13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet 

u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij 

tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14Hierop 

daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de 
godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, 

en hij was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte 

bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele 
wereld geen god is. Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ 16Maar 

Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets 

aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. 17Toen zei Naäman: 
‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee 

muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen 

aan andere goden dan de HEER. 18Maar ik hoop dat de HEER mij het volgende zal 

willen vergeven: wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer 
te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de 

tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen 

vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon.’ 19Elisa antwoordde: 
‘Ga in vrede.’ 

 

Zingen Hemelhoog 68/ Lied 174  

1. Naäman woonde in het land naast Israël. 
Hij werkte in het leger, hij was generaal. 

Hij won in elk gevecht, hij was een ware held, 

totdat hij door een nare ziekte werd geveld. 
Naäman, Naäman, ga naar Israël.                   ) 2x 

Vraag daar naar Elisa, want die helpt je wel.  )  

 
2. Naäman is toen naar Elisa toegegaan, 

die zei: ‘Ga je maar wassen, daar in de Jordaan.’ 

‘Hallo zeg’, zei Naäman, ‘kom ik daarvoor hier? 

Ik was me nog liever thuis dan in die prutrivier.’ 
Naäman, Naäman, waarom word je kwaad?  ) 2x 

Ben je te belangrijk voor wat God je vraagt?  ) 

 
3. Naäman, heeft geluisterd en nooit spijt gehad, 

zijn ziekte was verdwenen na dat modderbad. 

Hij wilde nog betalen, maar dat hoefde niet, 
want God die geeft uit liefde en dat kost dus niets. 

Naäman, Naäman, stap de toekomst in,   )2x 

God redde je leven en Hij geeft het zin!   )  

 
Gesprekje met de kinderen 

 


