
Dankgebed. 
 
Zang: Lied 23b (Gezang 14) 1,2,5 
 

 
 

Heenzending en Zegen. 
 
 
Amen. 
 
 
Orgelspel 
 
 
Inzameling van de gaven thuis via overmaken of bij de uitgang van de 
kerk 
 
1e collecte voor: Diaconie 
2e collecte voor: Pastoraat en eredienst 
3e collecte voor: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen  
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
15-11 om 10.00 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooy 
15-11 om 14.30 uur, Voorganger ds. A.H. Van Veluw (Doopdienst) 
15-11 om 19.00 uur, Marleen Kragt (Jongerenmoment) 
 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente ‘ De Hoeksteen’ 
——————————————————————————————— 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds.A.H.Van Veluw   

Ouderling van dienst:Corry Zwier   
Kosters:Gertjan Prins en Rudi ten Hove 

 
  

 
Vijf Preken over 1ste brief van Petrus (5) 

 
Zang: Gezang 217: 1,2,3,4. 

 
Welkom en Mededelingen 
 
Zang: Psalm 84: 1,4. 

 
Stil gebed 

1.Jezus leeft en ik met Hem! 
   Dood, waar is uw schrik gebleven? 
   Hem behoor ik en zijn stem 
   roept ook mij straks tot het leven, 
   opdat ik zijn licht aanschouw, 
   dit is al waar ik op bouw. 
 
3. Jezus leeft! Hem is de macht. 
    Niets kan mij van Jezus scheiden. 
    Hij zal, als de vorst der nacht 
    mij tenakomt, voor mij strijden. 
    Drijft de vijand mij in’t nauw, 
    dit is al waar ik op bouw. 

2.Jezus leeft! Hem is het rijk 
   over al wat is gegeven. 
   En ik zal, aan Hem gelijk, 
   eeuwig heersen, eeuwig leven. 
   God blijft zijn beloften trouw, 
   dit is al waar ik op bouw. 
 
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
   mij de toegang tot het leven. 
   Troost en kracht in stervensnood 
   zal de Levende mij geven, 
   als ik stil Hem toevertrouw: 
   ‘Gij zijt al waar ik op bouw!’  

1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

 

1.De Heer is mijn herder! 
   ‘k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden  
   naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   aan wateren der rust. 
 
5. De Heer is mijn herder! 
    Hem blijf ik gewijd! 
    ‘k zal immer verkeren 
    in ’t huis mijnen Heren: 
    zo kroont met haar zegen 
    zijn liefde me altijd. 

2. De Heer is mijn herder! 
    Hij waakt voor mijn ziel, 
    Hij brengt mij op wegen 
    van goedheid en zegen, 
    Hij schraagt me als ik wankel, 
    Hij draagt me als ik viel. 



 
Bemoediging en groet 
 
Zang: Lied 727 1,2,10. 

 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de  opening van het Woord. 

 
Schriftlezing: 1 Petrus 5 (NBV) 

Het gezag in de gemeente 

51Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als 
ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister 
die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2Hoed Gods kudde 
waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet 
gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te 
worden maar met belangeloze toewijding. 3Stel u niet heerszuchtig op 
tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede 
voorbeeld. 4Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de 
luister ontvangen, die nooit verwelkt. 5En u, jongeren, moet van uw kant het 
gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet 
ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen 
hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6Onderwerp u dus 
nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle 
plaats geven. 7U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan 
het hart.8Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, 
zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9Stel u tegen hem 
teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar 
ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10Maar al moet u nog korte 
tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus 
Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig 

maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 11Hem komt de 
macht toe, voor eeuwig. Amen. 
12Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb 
ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er 
nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u 
staande houdt. 13De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten 
u. 14Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met 
u allen, die één bent in Christus. 
  
Zang: Opwekking 575. 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 

Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 
 
Verkondiging 

  1. Voor  alle heiligen in de heerlijkheid 
      die U beleden in hun aardse strijd, 
      zij Uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
      Halleluja, Halleluja! 
 
10. Van alle einders, van de verste kust 
      zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
      U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest! 
      Halleluja, halleluja! 

2.Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
   Gij. Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
   Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht. 
   Halleluja, halleluja! 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen 
 
 

Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


