
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied  Gezang 444: 1, 2 en 3 
 

1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2.Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

 
 
Zegen, beantwoord met Gezang 456: 3 
 

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: 
1 augustus 19.00 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
8 augustus 09.30 uur, Voorganger  ds. G.H. Labooy 
 
 
 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 1 augustus 2021 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: ds Joh. Woudenberg  

Ouderling van dienst: Nanda de Groot   
             Organist: Gerwin van der Plaats 

  

 

Zingen voor de dienst:  Opwekking 366 (alle 3) ‘Kroont Hem’                                                                                                                                                                        

    Opwekking 642 ‘De rivier’ 
 
Woord van welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 99: 1 en 4 
 

1.God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 

Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 
 

4.Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Israëls Heer. 
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 

 
We bidden in stilte 
 
Van Wie komt onze hulp? 

 
God laat ons groeten  
 
Zingen Gezang 457: 1 en 2 
 

1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
2.Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 

 
Leefregel uit 1 Cor. 13 NBV 
 

1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik 
zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2Al had ik de gave 
om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het 
geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht 
ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam 
prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.4De 
liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid.  5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos 



maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar 
vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in 
alles volhardt ze. 8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 
zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons 
profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 
als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu 
kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn 
kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
Zingen Psalm 27: 2 

 

2.Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 

te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 

aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing Openbaring 4 (NBG)  ‘De vierentwintig oudsten en de vier dieren’ 
 

1Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste 
stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik 
zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 2Terstond kwam ik in vervoering des 
geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. 
3En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een 
regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 4En rondom de troon 
waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in 
witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. 5En van de troon 
gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden 
voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods. 6En voor de troon was als een glazen 
zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol 
ogen van voren en van achteren. 7En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het 
tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het 
vierde dier was een vliegende arend gelijk. 8En de vier dieren hadden elk voor zich zes 

vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, 
zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die 
komt. 9En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan 
Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, 10zullen de 
vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem 
aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon 
werpen, zeggende: 11Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, 
de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het 
geschapen. 

 
Tekst:       “Zie, een deur geopend in de hemel!”  (vers 1a) 

 

Zingen Gezang 296: 1, 2 en 3  
 

1.Ik kom met haast, roept Jezus' stem. / Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem / de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. / Hoor naar zijn stem. 

Reeds wenken ons van boven / de scharen, die Hem loven. 
 
2.Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast / wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last / een open deur ten leven. 
Werp van u af / wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen / bij wie mijn woord bewaren. 
 
3.Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worst'ling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Gezang 443: 1, 2 en 3  
 

1.Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, een en al ontferming, 
daal van uit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 
2.God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in 's hemels paradijzen 

wij U zien van oog tot oog. 
 
3.Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 


