
 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 29 augustus 2021   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Christien Heutink 

m.m.v. organist Gerwin van der Plaats en band vanuit de jeugd 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

 

Thema:  Durf jij met Hem? 

Zingen voor de dienst:   

 

Hemelhoog 652  ‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’ 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2. uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

4. al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 

7. O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

Opwekking 277  ‘Machtig God, sterke rots’ 
Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 



Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 65: 1 en 2   

1. De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

2. Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Opwekking 767 

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, 

als broers en als zussen, om elkaar geven 

en open en eerlijk, met elkaar omgaan, 

de vrede bewaren en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 

de zegen van God, een eindeloos leven. 

 

Filmpje zeilkamp / Terugblik zeilkamp 

 

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (ook in canon) 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij. 



 

Filmpje Den Haag / Terugblik Den Haag 

 

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2 en 4  ‘Heer wijs mij uw weg’ 

1. Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol  

en moedig mij weer aan. 

 

2. Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg,  

de weg die eeuwig is. 

  

4. Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33 

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 

overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, 

ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal 

alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van 

de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, 

lopend over het meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze 

riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! 

Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het 

water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar 

Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 

schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 

‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In 

de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 

 

 

 



Zingen: Jezus U bent het licht in ons leven (Taizè)  

Jezus, U bent het licht in ons leven,  

laat nimmer toe, dat mijn duister tot mij spreekt; 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

open mij voor uw liefde, o Heer; 

 

Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 407  ‘Hoe groot zijt Gij’ 

1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering  

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.  

 

refrein:   

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

 

2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen  

tot in de dood gegaan is als een Lam,  

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.  (refr.) 

 

3. Als Christus komt met majesteit en luister,  

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!  (refr.) 

 

Gebeden  

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 883  ‘King of Kings and Lord of Lords 

King of kings and Lord of lords,  glory, halleluja. 

King of kings and Lord of lords,  glory, halleluja. 

Jesus, Prince of Peace,  glory, halleluja. 

Jesus, Prince of Peace,  glory, halleluja. 

 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

De volgende erediensten zijn op:  

05-09 09:30 uur       Voorganger ds. A.H. van Veluw     bediening Heilige Doop 

05-09 16:30 uur Voorganger dhr. Gerard de Kok    middagdienst 

05-09 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
 


