
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 29 april 2018 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Nanda de Groot
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

Zingen voor de dienst:
- ‘Tienduizend redenen’ (HH 617)
- ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (NLB 280: 1, 3, 7)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (NLB 221: 1, 2)
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
 zo als een mantel om mij heen geslagen,
 zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
 ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
 Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
 waakt over mij en over al mijn gangen.
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
 om, als ik val, mij telkens op te vangen.
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied ‘God wordt geëerd in Israel’ (Psalm 76: 1, 2, 5)
1. God wordt geëerd in Israël,
 zijn roem, zijn naam is hier in tel.
 Zijn woonplaats heeft Hij toebereid
 in deze stad, waar haat en strijd
 om zijnentwil zijn afgezworen.
 Hij doet zijn roep uit Sion horen.

5. Als Gij, ten oordeel opgestaan, / het boos geweld hebt weggedaan,
 wordt door uw sterke hand bevrijd / wie wachtte in zachtmoedigheid.
 Gij hebt de tirannie verdreven /  en doet uw volk in voorspoed leven.

2. Wapengeweld biedt Gij het hoofd,
 Gij die de oorlogsbliksem dooft
 Gij die het zwaard breekt en het schild
 en die de oorlog niet meer wilt,
 maar die gehuld in zonnestralen
 de hoge bergen af komt dalen.



Wetslezing: Galaten 6:1-5
1. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan 
moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad 
brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 
2. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van  Christus  na. 3. Wie denkt dat hij iets 
is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, 
dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te 
laten voorstaan. 5. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.

Zingen lied : ‘Zing dan de Heer, stem allen in’ (NLB 654: 6)
6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
 met ons die God lof geven:
 Hij schiep ons voor een nieuw begin,
 hoeveel wij ook misdreven.
 Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht
 van zijn genadig aangezicht.
 In Christus is ons leven!

Gebed

Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-19
1. Naäman, de bevelhebber van het Aramese  leger, stond bij zijn koning in hoog 
aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor  
Aram  een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan  
huidvraat. 2. Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël 
een jong meisje meegevoerd, dat als  slavin  diende bij de vrouw van Naäman. 
3. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de  
profeet  in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4. Naäman ging naar zijn 
koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5. Daarop zei 
de  koning  van  Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de  koning  
van Israël. ’Naäman ging op  weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend  
sjekel  goud en tien stel kleren. 6. In de brief die hij aan de koning van Israël 
overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman 
naar u toe, om door u van zijn  huidvraat  te worden genezen.’ 7. Zodra de koning 
van Israël de brief gelezen had,  scheurde  hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms 
een god, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om 
hem van zijn  huidvraat  te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict 
met mij!’ 8. Toen de  godsman   Elisa  hoorde dat de koning van Israël zijn kleren 
had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat 
die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte  profeet  
woont.’

9. Naäman reed met zijn  strijdwagen  naar het  huis  van  Elisa. 10. Elisa  stuurde 
iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de  Jordaan, 
dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer  rein  zijn.’ 11. Kwaad ging 



Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En 
dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over 
de aangetaste plek zou strijken, en zo de  huidvraat  zou wegnemen. 12. Zijn 
de rivieren van  Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle 
wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om  rein  te worden?’ 
Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13. Maar zijn bedienden 
kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de  profeet  u een 
ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij 
tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer  rein  worden,” moet u dat zeker doen.’ 14. 
Hierop daalde Naäman af naar de  Jordaan  en dompelde zich daar zevenmaal 
onder, zoals de  godsman  had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de 
huid van een  kind, en hij was weer  rein. 15. Toen keerde hij met zijn hele gevolg 
naar  Elisa  terug, maakte bij de  godsman  zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er 
behalve in Israël in de hele wereld geen god is. Alstublieft, neemt u een geschenk 
van uw dienaar aan.’ 16. Maar  Elisa  antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens 
dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong,  Elisa  
bleef weigeren. 17. Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt 
aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik 
verzeker u dat ik nooit meer  offers  zal brengen aan  andere  goden  dan de HEER. 
18. Maar ik hoop dat de HEER mij het volgende zal willen  vergeven: wanneer 
mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij 
altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmon 
neer te buigen. Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen  vergeven  wanneer ik 
me neerbuig in de tempel van Rimmon.’ 19. Elisa  antwoordde: ‘Ga in  vrede.’

Zingen lied ‘Genadig en barmhartig’ (Psalm 145: 3, 5)
3. Genadig en barmhartig is de Heer,
 lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
 Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
 al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
 U loven, Heer, de werken van uw handen,
 de hemelen, de zeeën en de landen.
 U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
 die elke dag uw goedheid ondervinden.

5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
 Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
 Gij opent uwe hand, en al wat leeft
 vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
 Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
 in al zijn daden is Hij ons genegen.
 Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
 wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Verkondiging



Zingen lied ‘Alle roem is uitgesloten’ (LvdK 451:1)
1. Alle roem is uitgesloten,
 onverdiende zaligheen,
 heb ik van mijn God genoten, 
 ‘k roem in vrije gunst alleen.
 Ja, eer ik nog was geboren, 
 eer Gods hand, die alles schiep.
 Iets uit niets tot aanzijn riep,
 heeft Zijn liefde mij verkoren.
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem.

Gebed

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

Zingen lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ (HH 420)
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

3. Heer, leer mij Uw wil
 Aanvaarden als een kind
 Dat blindelings en stil
 U vertrouwd, vrede vindt
 Als mij de wil ontbreekt
 Uw weg te gaan
 Spreek door Uw woord en Geest
 Mijn hart en leven aan

Zegen (3x amen)

Wilhelmus
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen

De volgende Eredienst is vanavond om 19.00 uur
voorganger ds. A.H. van Veluw

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
 Leidt 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 (2x)


