
 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 968: 1, 2 en 4  ‘De ware kerk des Heren’   
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 kinderen 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. 

 

4. In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, 

Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! 

Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt. 

 

Gebeden                             

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Lied 416  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn.  2. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Jou nabij op al je wegen    Bij gevaar, in bange tijden, 

met Zijn raad en troost en zegen.   over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn.  4. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

In zijn liefde jou bewaren,    Tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in de dood je leven sparen.    in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 
 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

16-15  19:00 uur voorganger ds. A.H. van Veluw 

23-05      10.00 uur Drive in dienst ds. G.H. Labooy      1e Pinksterdag 

23-05  19:00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen 

24-05        9:30 uur voorganger ds. A.H. van Veluw       2e Pinksterdag 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 16 mei 2021   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Wout Limburg  

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

Organist: Martien van der Knijff 

 

    Thema: ‘Een voorbeeld voor iedereen’ 
 

Zingen voor de dienst:  
- Orgelspel 

- Opwekking 767  ‘Familie’  (Via YouTube) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 199: 40 en 66  

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken 

dat ik zal wandlen voor uw aangezicht 

dat ik uw recht zal roepen van de daken 

 
66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren 

Onthoud mij uw getuigenissen niet 

Ik was een schaap en had de weg verloren 

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebied. 

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaars      

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Opwekking 797   ‘Breng ons samen’ 

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

  

 

 

Willy Fix
Markering



2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

  

Refrein:  Breng ons samen, één in uw naam. 

 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

   Samen, één door de Geest; 

 verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

  

3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn.  (refr.) 

  

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! 

 

Wetslezing 

 

Verootmoediging 

 

Zingen Hemelhoog 286  ‘Vader vol van vrees en schaamte’  

1. Vader, vol van vrees en schaamte, 

Buigen wij voor U. 

Heel uw werk door ons vertreden, 

Klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

2. Heer ontferm U over ons, 

Die schuldig voor U staan. 

U bent onze God en Redder, 

Neem ons in uw liefde aan. 

 

3. Vader, in dit uur der waarheid, 

Keren w'ons tot U. 

O, vergeef ons, Heer herstel ons, 

Maak ons hart en leven nieuw. 

 

4. Vul ons met uw heil'ge Geest, 

Geef vuur en kracht steeds weer. 

Ieder zal uw macht aanschouwen, 

Dat wij uw naam verhogen Heer. (2x) 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 1 Timotheüs 1: 3-6    Opdracht voor Timotheüs 
3Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet 

voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen 4en zich verdiepen 

in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de 

vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. 5Het doel van je opdracht is 

de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht 

geloof. 6Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat.  

 

1 Timoteüs 4:11-16    Timoteüs moet een voorbeeld zijn voor iedereen 
11Draag dit alles over in je onderricht. 12Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige 

leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je 

levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 13In afwachting van mijn komst moet je je 

toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het 

onderricht. 14Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de 

profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft 

uitgesproken. 15Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat 

je vorderingen maakt. 16Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je 

zowel jezelf als hen die naar je luisteren. 

 

Kindermoment 

 

Zingen Hemelhoog 388  ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’  
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

 

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.   

Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.   

 

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 

 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 

als je geen brood weet te delen, 

denk dan aan Jezus die brood en die vis, 

uit liefde deelde met velen. 

 

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar: 

schrijf het op alle wegen. 


