
 

 

Geloofsbelijdenis 
 

Wij zingen: Psalm 149: 1 
 

1.Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang den Heer verhogen. 

laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 
 

Dienst der Gebeden 
 

Inzameling van de gaven: 1e collecte voor: Diaconie 

          2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Slotlied: Lied 422:1 en 3  
 

1.Laat de woorden   3.Laat ons hopen, 
die we hoorden   biddend hopen, 

klinken in het hart.   dat de liefde wint. 
Laat ze vruchten dragen  Wil geloof ons geven 

alle, alle dagen   dat door zo te leven 

door uw stille kracht.  hier Gods rijk begint. 
 

 
Zegen - Lied 415: 3  
 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw naam ter eer! 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
Zondag 1 augustus om 09.30 uur ,Voorganger  ds. Joh. Woudenberg 

Zondag 1 augustus om 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
 
 
 

 
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 25 juli 2021 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. H. Engelsma  

Ouderling van dienst: mevr. Wilma Limburg   
             Organist: Martien van der Knijff  

  
 

Thema:  ‘Een hoop die zeker is’  
  

Zingen voor de dienst:  - Opwekking 628,  ‘Een hoop die zeker is’ 
       - Evangelische liedb. 166:1 en 2, ‘Vader, U loven wij’ 

 
Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3 
 

1.Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

3.Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Stil gebed  
 

Votum en Groet 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 

Wij zingen: Lied 314: 1 en 2  NLB 
 

1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 
 



2.Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

Schriftlezing OT - Genesis 15:1 t/m 6 (NBV) 
 

‘Abrams visioen’ 
 

1Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, 

Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 
2‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? 

Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van 
Eliëzer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom 

zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar de HEER sprak 

opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een 
kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens 

naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: 
‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER 

en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. 

 
Schriftlezing NT - Hebreeën 6:9 t/m 19a (NBV) 

 
9We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan 

overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. 10Want God 

is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u 
aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de 

gelovigen. 11Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde 
ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal 

zijn, 12en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij 
hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. 13Toen God 

aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan 

hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: 14‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze 
nakomelingen geven.’ 15En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig 

vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. 16Mensen zweren altijd bij iemand 
die hoger is dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en 

beëindigen ze elke twist. 17Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde 

doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier 
met een eed garant. 18Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat 

God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het 
vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19Die hoop is 

als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. 

 
 
 

 
Wij zingen: Lied 675: 1 NLB 
 

1.Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 

Wij mogen zingen van grote dingen 

Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan 

Halleluja 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 

Als wij herboren Hem toebehoren 

Die ons is voorgegaan 
Halleluja 

 
 

Verkondiging - Tekst:  ‘De hoop is als een betrouwbaar en zeker anker  
 voor onze ziel.’  

 

 
Wij zingen: Liedboek 314: 1, 3 en 4 
 

1.Gij die gelooft, verheugt u samen, 

't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 

de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 

van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 

3.Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 

één Geest is tot ons neergezonden, 

en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken salem, 

wij roemen in één Vadernaam. 
 

4.Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Een kudde, een Herder is beloofd. 

De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 

Dat toch de dag des heils verscheen, 

dan worden aard' en hemel een! 
 

 
 

 


