
  Liturgie voor de dienst van de Hervormde Gemeente  
                                          ‘De Hoeksteen’ op zondag 19 maart 2023 
                                           Aanvang:   16:30 uur 
                                           Voorganger:  ds Imko Postma 
                                           Muziek:  band uit kerk ‘De Fontein’ uit Zwolle 
                                 Koster(s): 

 

 
______________________________________________________ 

 

                                     Thema:  ‘Gods Mantelzorg’  
 
Zingen voor de dienst: Lied 802 NLB ‘Door de wereld gaat een woord’ 
     Opwekking 400  ‘liefde was het, onuitputt’lijk’ 
   
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  
 

Introductie van de dienst door lid van de Middagdienstcommissie 
 
Aanvangslied:  Lied 1010 ‘Geef vrede Heer , geef vrede 
 

1.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 
2.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
 



3.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
4.Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Stil gebed met Votum en Groet 
  
Zingen: Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’ 
 

1.God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2.God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3.God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
 



4.God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
1e Schriftlezing: 1 Koningen 19:  19 - 21 
 

19Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was 
deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa 
liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel 
over hem heen. 20Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter 
Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan 
zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens 
toe.’ 21Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout 
van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als 
zijn dienaar. 
 
Zingen:  het kinderlied  ‘Dank U wel voor de sterren’ 
 

Dank U wel / Voor de sterren en de maan 
Dank U wel / Voor het groeien van het graan 
Dank U wel / Voor de dieren in de wei 
Dank U wel / Dat U steeds weer zorgt voor mij 
Dank U wel / Voor de sterren en de maan 
Dank U wel / Voor het groeien van het graan 
Dank U wel / Voor de dieren in de wei 
Dank U wel / Dat U steeds weer zorgt voor mij 
Dank U wel / Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel / Voor de vissen in de plas 
Dank U wel / Voor de bossen en de hei 
Dank U wel / Dat u steeds weer zorgt voor mij 
Dank U wel / Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel / Voor de vissen in de plas 
Dank U wel / Voor de bossen en de hei 
Dank U wel / Dat u steeds weer zorgt voor mij 
Dank U wel / Voor de wolken en de wind 



Dank U wel / Voor elk mens voor ieder kind 
Dank U wel / Want U bent zo heel dichtbij 
Dank U wel / Dat U steeds weer zorgt voor mij 

 
Na het kinderlied mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar de opppas 
 
Preek  
 
Zingen:  Opwekking 488  ‘Heer ik kom tot U’ 
  

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
        Refrein: 
        Houd mijn vast, 
        laat uw liefde stromen. 
        Houd mij vast, 
        heel dichtbij uw hart. 
        Ik voel uw kracht 
        en stijg op als een arend; 
        dan zweef ik op de wind, 
        gedragen door uw Geest 
        en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 



 

Refrein 2x) 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 

 
Alle kinderen mogen weer opgehaald worden van de oppas 
 
Dankgebed door een lid van de middagdienstcommissie 
 
Inzameling van de gaven:    bestemd voor Diaconie en  

aflossing Kerkelijke gebouwen  
 

Zingen: slotlied:  ‘Geen zorgen’ van SELA 
 

Iedereen die op God vertrouwt, 
weet: Hij zal voor ons zorgen. 
God voorziet elke dag opnieuw, 
houdt ons in zijn trouw geborgen. 
  
Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt, 
maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk. 
  
Vrede van de hoogste God 
beschermt je hart en jouw gedachten. 
Ook al kom je rust tekort, 
zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 
  



Als Hij zelfs aan de bloemen denkt, 
zou Hij jou dan ooit vergeten? 
Niemand voegt door bezorgd te zijn, 
ooit een dag toe aan zijn leven. 

 
 
Zegen, met daarop volgend 3x amen door de gemeente 
 
De volgende middagdienst wordt gehouden op:  
zondag 30 april 2023 om 16.30 uur 
 
 

 
 

 
 

 


