
 
Zingen als slotlied: Hemelhoog 479: 1, 3 en 4  
 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta, 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart, 
en niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
4. Vader van het leven, ik geloof in U, 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht, 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Heenzending en Zegen, Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende erediensten zijn op 
 
07-03 19:00 uur  ds. G.H. Labooy 
10-03   9.30 uur  ds. G.H. Labooy    Biddag 
10-03 19:30 uur  ds. A.H. van Veluw 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 7 maart 2021 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Mineke Kok 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 
 

Thema: ‘Jezus is de Weg naar het Ware Leven’ 
 
 

Zingen voor de dienst: Opwekking 429  ‘God wijst mij een weg’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 3 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 
3. Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
 
 



Zingen: Gezang 177:1, 2, en 7 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden.  
 
2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,  
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen.  
 
7. Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen,  
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen  
als sterkte roemen. 
 
Gods gebod 
  
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 
2. Heere, maak mij Uwe wegen,   6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
door Uw Woord en Geest bekend;   ’t allerhoogst en eeuwig goed? 
leer mij, hoe die zijn gelegen   God zal zelf zijn leidsman wezen, 
en waarheen G’ Uw treden wendt;   leren hoe hij wandelen moet. 
leid mij in Uw rechte leer,    Wie het heil van Hem verwacht, 
laat mij trouw Uw wet betrachten,   zal het ongestoord verwerven 
want Gij zijt mijn heil, o Heer’,   en zijn zalig nageslacht, 
‘k blijf U al den dag verwachten.   zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
 
Zingen: projectlied 

 
Schriftlezing: Johannes 14:1-7 (NBV) 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.2In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken?3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal 
ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.4Jullie kennen de weg 
naar waar ik heen ga.’5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, 
Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.7Als jullie mij 
kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie 
hebben hem zelf gezien.’ 
 
Zingen: Evangelische liedbundel 185: 1, 3 en 4  ‘Leer mij uw weg o Heer’ 
1. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht, dat  ‘voor uw aangezicht,  
wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg. 

3. Hoe ook mijn toestand wordt,  
leer mij uw weg. 
't Leven zij lang of kort,  
leer mij uw weg. 
Is dan mijn hoop volbracht, 
‘vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij Uw weg. 
 
4. Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij vreugd of droefheid schenkt,  
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij. 
 
 
Verkondiging  
 
 

Zingen: Lied 653: 1,2 en 7    
 

 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 


