
 

Kindermoment 

 

Verkondiging 

 

Zingen Hemelhoog 445: 1 en 3  ‘Ik bouw op U’ 

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

Gebeden                            Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Hemelhoog 450: 1, 2 en 4   ‘In Gods overwinning’ 

1. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. 

Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd. 

Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd. 

Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. 

Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. 

 

2. Als een machtig leger, vol van Geest en kracht, 

gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht. 

Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer, 

één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. 

één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. 

 

4. Volg uw Meester, kind'ren, sluit u vast aaneen. 

Hef het schild als pijlen suizen om u heen. 

Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid. 

Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.    

Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 
 

De volgende erediensten zijn op 

09-05  19:00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen 

13-05       9:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen     Hemelvaartsdag 

16-05    9:30 uur voorganger ds. G.H. Labooy 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 9 mei 2021   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Christien Heutink 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

Organist: Gerwin van der Plaats 

 

    Thema: ‘Net als soldaten’ 
Zingen voor de dienst:  

- Orgelspel 

- ‘You raise me up (Via YouTube) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 27: 1 en 4 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaars      

 

Inleiding bij de dienst 

 

Het kinderkoor zingt Opwekking 599   ‘Kom tot de Vader’ 

1. Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 

 



 

2. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed verander daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

  Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

  De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 

  Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 

 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 

 

Wetslezing 

 

Verootmoediging 

 

Zingen: ‘Genade zo oneindig groot’  

1. Genade zo oneindig groot    2. Genade die mij heeft geleerd 

dat ik, die ’t niet verdien,     te vrezen voor het kwaad, 

het leven vond, want ik was dood,    maar ook - als ik mij tot Hem keer-  

was blind, maar nu kan ‘k zien.    dat God mij nooit verlaat. 

 

3. Mijn schuld is weg, geen straf voor mij,  4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mijn God, mijn Redder, Hij kocht mij vrij.  mag stralen als de zon, 

Zijn liefde blijft tot in de dood.    dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

Genade zo oneindig groot.     dat ik genade vond. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jesaja 59: 15b-21   De HEER redt en bevrijdt 

Maar de HEER zag het, 

en het was slecht in zijn ogen 

dat er geen recht meer was. 
16Hij zag dat er niemand was, 

hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. 

Op eigen kracht bracht hij redding 

en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 
17Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan 

en zette de helm van de redding op zijn hoofd. 

Hij deed het kleed van de vergelding aan 

en hulde zich in de mantel van de strijdlust. 
18Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: 

woede voor zijn vijanden, 

wraak voor zijn tegenstanders; 

ook op de eilanden wreekt hij zich. 

 

19In het westen zal men de naam van de HEER vrezen 

en in het oosten zijn majesteit. 

Want hij zal komen met de kracht 

van een rivier in een smalle bedding, 

voortgestuwd door de adem van de HEER. 
20Hij zal als bevrijder naar Sion komen, 

naar allen uit Jakobs nageslacht 

die met de misdaad breken – spreekt de HEER. 

 
21Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER: 

mijn geest, die op jou rust, 

en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, 

zullen uit jouw mond niet wijken, 

noch uit de mond van je kinderen, 

noch uit de mond van je kindskinderen, 

van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER. 

 

Zingen Hemelhoog 321:1 en 2  ‘Wees mijn verlangen’ 

1.Wees mijn verlangen,    2. Geef mij uw wijsheid,  

o Heer van mijn hart       uw woorden van eer, 

Leer mij U kennen in vreugde en smart.           dat ik in U blijf en U in mij Heer. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,           U als mijn Vader en ik als uw kind, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht.  dat in uw armen geborgenheid vindt. 

 

Schriftlezing: Efeziërs 6:10-17 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de 

wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de 

duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de 

heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 

hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden 

op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand, 

met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw 

borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en 

draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het 

kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat 

wil zeggen Gods woorden. 

 

Zingen Hemelhoog 321: 3 en 5 

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd. 

Maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van uw zon, 

stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 


