
Zingen: Lied 412: 1, 2 en 3 
 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 

2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 
profeten, martelaars vermelden daar uw eer. 

Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 

in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. 
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 

onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen! 
 

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

Zingen Slotlied Lied 248 
 

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,/ is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen / tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 

2. Die dan, als onze beden zwijgen,/als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, /ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 

3. Zodat de dank, U toegezonden, /op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden /gezongen en gesproken wordt. 
 

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen / van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen / voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Zegenbede beantwoord met Gezang 456: 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: 
15 augustus 2021 om 09.30 uur, Voorganger  ds. G.H. Labooy 
15 augustus 2021 om 19.00 uur, Voorganger  ds. H.J. van Maanen 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 8 augustus 2021 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: Marijke de Groot, predikant in opleiding  

Ouderling van dienst: Alie Weever   
             Organist: Jeroen van de Scheer  

  
 

Thema:  ‘Lofzingen in de nacht’ 
  

Zingen voor de dienst:  -Opwekking 461 ‘Mijn Jezus, mijn redder’ 
     
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 33: 1, 2 en 8 
 

1. Komt nu met zang en roert de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren  

door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 

Meldt de blijde mare  

bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 

 
2. Zingt al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde  
overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Heem'len hoog verheven,  
vol van blinkend leven 

schiep Hij door zijn stem. 
 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde  

uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 

God, op wien wij wachten, 

geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 



Stil gebed en Votum  
 
Inleiding in de dienst 
 
Zingen:  Evang. Liedbundel 357: 1, 3 en 4 
 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde / is bij U van eeuwigheid, 

Schepper, die 't heelal verheugde, / Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, / drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in 't duister, / vindt het licht bij U alleen. 
 

3. Duizend lichten, duizend kleuren / zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren / uit hun zorgen, uit hun nacht. 

Op een zee van licht en zangen / voert Gij ons tot U omhoog. 

Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; / doof niet voor uw licht ons oog. 
 

4. Open nu ook onze ogen / voor het ware vreugdelicht 
opdat wij uw naam verhogen / juichend voor uw aangezicht 

want in Christus komt Gij nader / hem, die onder zonde zucht, 
Ieder wil Gij zijn een Vader / die in Jezus tot u vlucht. 

 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord  
 
Schriftlezing: Handelingen 16: 16 t/m 34  (kernvers 25) NBV 
 

16Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen 

we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst 

kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar 
eigenaars.17Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één 

stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen 
u hoe u gered kunt worden!’18Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen 

Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de 
naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest 

uit haar weg. 19Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten 

kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het 
marktplein,20waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: 

‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden,21die een 
levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en 

die we niet in praktijk mogen brengen.’22Ook de verzamelde menigte keerde 

zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het 
lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen.23Nadat ze 

een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de 
gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te 

bewaken.24Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker 
en sloot hun voeten in het blok. 

25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze 

lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 
26Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar 

grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien 

los.27De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van 

de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want 

hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.28Maar Paulus riep hem luidkeels 
toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’29De bewaarder 

vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op 
de grond.30Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet 

ik doen om gered te worden?’31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u 
zult gered worden, u en uw huisgenoten.’32En ze verkondigden het woord van 

de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde.33Hoewel het midden in 

de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna 
werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.34Hij bracht hen naar zijn woning boven 

de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten 
waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. 
 
 

Zingen Psalm 42: 5 en 7 
 

5. Maar de HEER zal uitkomst geven, / Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, / En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht / Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, / Tot den God mijns levens heffen. 
 

7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? / Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; / Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Menigwerf heeft Hij uw druk / Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; / Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 
 
Verkondiging 
 
Zingen Gezang 470: 1, 3 en 4 
 

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 

moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 

 

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 

dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 

 

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 

Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied: "Zijn goedheid is groot!" 

 
Geloofsbelijdenis 
 


