
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
 
13 februari 2022 om 10.00 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooy 
13 februari 2022 om 19.00 uur, Voorganger ds A.H. van Veluw 
 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 6 februari 2022 

  Aanvang: 19.00 uur  
   Voorganger: ds. G.J. Röben uit Heerde  

Ouderling van dienst: mevr. Janny Mateboer 
             Organist: Gerwin van der Plaats  

Koster: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Deo Volente’ 

  
Zingen voor de dienst:  Lied 84a: 1, 3, 4 en 5 NLB, Wat hou ik van Uw huis. 

               Lied 211: OTH  U bent mijn schuilplaats Heer  
  

Welkom en mededelingen 
 

Wij zingen aanvangslied:  Psalm 100: 1 en 4 
 

1.Juicht Gode toe, bazuint en zingt.  

Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein,  

zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 
 

4.Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

Stil gebed  
 

Votum en Groet 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Wij zingen: Psalm 68: 7 
 

7.God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Heere Heere doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 
 



Gebed bij de opening van de Schriften  

 

Lezing: Jakobus 4: 11 - 17  (NBV) 
 

11Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van 

een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt 

de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u 
op als rechter. 12 Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te 

redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te 
veroordelen? 13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die 

en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld 
verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers 

maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten 

zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 
16Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots 

is volkomen ongepast. 17Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar 
handelt, dan zondigt hij. 

 

Wij zingen: Gezang 465 LvK: 1, 2 en 5   
 

1.Van U zijn alle dingen, 

van U, o God en Heer, 

van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 

Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 

Wat wij ooit goeds ontvingen, 

het is van U, o Heer. 
 

2.Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 

Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 

Gij helpt de last ons dragen, 

Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 

zijt Gij de God die redt. 
 

5.U zal ik eeuwig eren, 

die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 

geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 

wanneer uw hand mij leidt, 

wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 
 

 

Verkondiging:     ‘Deo Volente’  
 

Jakobus 4: 15     U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we     
                         dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 

 

Wij zingen: Lied 909: 1 en 2  NLB   
 

1.Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 
'k zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleid mij veilig. 
In nood is mij, 

zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

 
2.Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn woord eist mijn vertrouwen. 
Hij leidt mij op de rechte baan. 

'k Mag daar zijn liefd' aanschouwen. 

Hij geeft mij kracht, 
zijn hulp, zijn macht 

redt mij uit smart en banden: 
mijn lot rust in zijn handen. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 
Wij zingen het slotlied: lied 416: 1 en 2 NLB 
 

1.Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
2.Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
 


