
Gebeden  

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: ‘Toekomst vol van hoop’   

1. In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

2. Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

  

3. U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. (refr.)                

   

4. U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. (refr.)  

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op:  

25-04 09:30 uur     Voorganger ds. A.H. van Veluw 

25-04 19:00 uur Voorganger ds. R. van Putten     Jongerendienst 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 18 april 2021   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Nanda de Groot    

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Thema:  ‘5 argumenten voor je geloof  

of; Laat je de kaas niet van het brood eten’ 
 

Zingen voor de dienst:   

- ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ (Psalm 84)  

- ‘Nearer my God to Thee’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 36   ‘Bij U is de bron’  (Sela)   

Refrein: Bij U is de bron van het leven, van het leven.  

Van U komt het licht.  

Door uw licht, zien wij licht.  

                                         

1. Hoog als de hemel is uw liefde.                                         

Tot aan de wolken reikt uw trouw.   

Uw goedheid is als hoge bergen,                   

dieper dan de oceaan.  

  

2. Zo kostbaar is uw grote liefde.  

Wij mogen schuilen dicht bij U. 

U lest de dorst met vreugdestromen,  

meer dan genoeg, in overvloed.  (refr.) 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

We verootmoedigen ons met het lied; ‘Lam van God’ (Agnus Dei)  

1. Lam van God, Lam van God 2. Lam van God, Lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt.  dat de zonde der wereld draagt. 

Heer, ontferm U,    Heer, geef vrede, 

Heer, ontferm U over ons,  Heer, geef vrede overal, 

Heer, ontferm U over ons.  Heer, geef vrede overal. 

 

 



Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Psalm 19: 2-5 
2De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 
3de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
4Toch wordt er niets gezegd, geen woord 

gehoord, het is een spraak zonder klank. 
5Over heel de aarde gaat hun stem, 

tot aan het einde van de wereld hun taal. 

 

Romeinen 1: 16-25 
16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die 

geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17In het evangelie 

openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook 

geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 18En vanuit de hemel 

openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun 

onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19Want wat een mens over God kan 

weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20Zijn onzichtbare 

eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn 

eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets 

waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet 

de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos 

en hun onverstandig hart is verduisterd. 22Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze 

dwaas 23en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden 

van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 24Daarom heeft God hen 

in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam 

onteren. 25Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en 

aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in 

eeuwigheid. Amen.  

 

Zingen: ‘U zij de glorie’  

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, 

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Opwekking 407 ‘How great thou art’         (vertaling:)  
1. Oh, Lord, my God,     1. O Heer mijn God,  

when I in awesome wonder    wanneer ik in verwond’ring 

consider all the works     de wereld zie  

Thy hand have made     die U hebt voort gebracht. 

I see the stars,       Het sterrenlicht,  

I hear the rolling thunder    het rollen van de donder, 
Thy power throughout     heel dit heelal,  

the universe displayed.    dat vol is van uw kracht. 
 

2. And when I think      2. Als ik bedenk  

of God, His son not sparing    hoe Jezus zonder klagen 

sent Him to die      tot in de dood  

I scarce can take it in,     gegaan is als een lam 
that on the cross      Sta ik verbaasd,  

my burden gladly bearing    dat hij mijn schuld wou dragen 

He bled and died      en aan het kruis  
to take away my sin.     mijn zonden op zich nam. 

 

Refrein: Then sings my soul,    Dan zingt mijn ziel  
my Savior God to Thee,    tot U, o Heer mijn God 

How great Thou art,    Hoe groot zijt Gij,  
how great Thou art.    hoe groot zijt Gij. 

Then sings my soul,    Dan zingt mijn ziel  

my Savior God to Thee,    tot U, o Heer mijn God 
How great Thou art,    Hoe groot zijt Gij,  

how great Thou art.    hoe groot zijt Gij. 
 

3. When Christ shall come     3. Als Christus komt  

with shout of acclamation     met majesteit en luister, 
and take me home,      brengt Hij mij thuis,  

what joy shall feel my heart.    hoe heerlijk zal dat zijn. 

Then I shall bow      Dan zal ik vol aanbidding 

in humble adoration,      voor Hem buigen 

and there proclaim:      en zingt mijn ziel:  
My God, how great Thou art!    o Heer, hoe groot zijt Gij! 

 


