
DE  DIENST VAN 15 JULI 2018 IN DE HOEKSTEEN 
 
- Lied voor de dienst, uit het Nieuwe Liedboek 216: 1,2,3 Dit is een morgen... 
 
- Woord van welkom 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 43: 1,3,4 o God, kom mijn geding beslechten 
 
- Stilte, bemoediging en groet 
 
- Gebed 
 
- Woord van genade 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 713: 1,2,5 Wij moeten Gode zingen 
 
- Gebod 
 
- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 213: 1,2,3,4,5 Ik wil jou van harte dienen 
 
Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 



Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
- Gebed 
 
- Lezing van Psalm 97  
 
1De HEER is koning – laat de aarde juichen, 
laat vreugde heersen van kust tot kust. 
2In wolk en duisternis is hij gehuld, 
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. 
3Vuur gaat voor hem uit, 
rondom verterend wie tegen hem opstaan. 
4Zijn bliksems verlichten de wereld, 
de aarde ziet het en beeft. 
5De bergen smelten als was voor de HEER, 
voor de Heer van heel de aarde. 
6De hemel vertelt van zijn gerechtigheid, 
alle volken aanschouwen zijn majesteit. 
7Beschaamd staan zij die beelden aanbidden 
en zich beroemen op goden van niets. 
Voor hem moeten alle goden zich buigen. 
8Sion hoort het en verheugt zich; 
de steden van Juda juichen 
om uw rechtspraak, HEER. 
9U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, 
boven alle goden hoog verheven. 
10U die de HEER bemint: haat het kwade. 
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, 
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen. 
11Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, 
vreugde voor de oprechten van hart. 
12Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,  
en breng hulde aan zijn heilige naam. 
 
- Lezing van Filippenzen 4: 1-9 
 
1Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en 
erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 
2Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de 
Heer. 3En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het 
evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen 
in het boek van het leven staan. 



4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, 
maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, 
alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, 
kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en 
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal 
met u zijn. 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 280: 1,6,7 de vreugde voert ons naar dit huis 
 
- Preek 
 

 
 

 

Laat de Heer 
uw vreugde blijven 

    
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 910: 1 Soms groet een licht van vreugde 
 
- Zingen van de apostolische geloofsbelijdenis, staande, uit het Nieuwe Liedboek, 340b 
Ik geloof in God de Vader 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Inzameling van de gaven  
 
- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 357: 1,4 Vreugde, vreugde... 
 
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. 
 
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. 
 
- Zegen 
 


