
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 28 oktober 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Kees Postumus
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Harry Dekker & Richart Kragt

    Thema: ‘Voltooid leven’

Zingen voor de dienst:
- Lied 280:1,4,5,6,7 (lied van de maand) ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
- Opw. 599 ‘Nog voordat je bestond’ 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 27:1,2
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
 Waar is het duister dat mij onheil baart?
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt
 en op mij loert opdat zij mij verslindt,
 ik ken geen angst voor nood en overval:
 het is de HEER die mij behouden zal!

2. Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
 dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
 Hem dagelijks te loven met gezangen,
 te wonen in zijn huis zolang ik leef!
	 Hoe	lieflijk	straalt	zijn	schoonheid	van	omhoog.
 Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
 aanschouwende hoe schoon en zuiver is
 zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Begintekst: Prediker 3:1-2a: ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd 
voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te 
sterven.’

We zingen ons loflied: Lied 971:1,3 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here
 en weest van harte zeer verblijd.
 God wil alhier met ons verkeren,
 hier wordt een huis voor Hem bereid.
 Hij heeft de hand



 en het verstand
 gezegend voor het werk,
 de bouw van Christus’ kerk.

3. De Heilge Geest geeft taal en teken.
 Christus deelt al zijn gaven uit.
 De Vader zelf wil tot ons spreken
 en elk verstaat wat het beduidt.
 Wees ons nabij /en maak ons vrij
 in dit uw heiligdom.
 Kom, Here Jezus, kom!

Gods gebod: Matteüs 5:43-48

We zingen ons kinderlied: Elb. 422:1,2,3 
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 vallen de dromen in duigen. 
 Dromen van vrede worden niet waar, 
 kwaad is niet om te buigen. 
  
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
 zullen de tranen niet drogen. 
 Als je het leed in de wereld niet ziet, 
 worden Gods woorden verbogen.  
Refrein

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 31 (NBV)
311Voor de koorleider. Een psalm van David.
2Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht,
3hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting 
die mij redding biedt. 4U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, 
tot eer van uw naam, 5mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent 
mijn toevlucht. 6In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
7Wie armzalige goden vereren – ik haat ze,  ik vertrouw op de HEER. 8Ik zal mij 
verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn 
ziel, 9u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte. 10Heb 
erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen, 11mijn leven verloopt in ellende, zuchtend slijt 
ik mijn dagen, door eigen schuld slinken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik 
weg. 12Bij allen die mij belagen wek ik de lachlust, bij mijn buren nog het meest.
Wie mij kennen zijn verbijsterd, wie mij zien aankomen op straat wenden zich af 
en ontvluchten mij. 13Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt 
als	gebroken	aardewerk.	14Ik	hoor	de	mensen	over	mij	fluisteren,	van	alle	kanten	
dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden.
15Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, 16in uw hand liggen mijn 
lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. 17Laat 
het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar. 18HEER, 

     Refrein:
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis 
 uit liefde deelde met velen.  
Refrein



u roep ik aan, maak mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en 
verstommen in het dodenrijk. 19Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig 
en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. 20Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien. 21U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de 
laster van kwade tongen. 22Geprezen zij de HEER om zijn trouw, hij heeft een 
wonder voor mij verricht, hij ontzette mij als een belegerde stad. 23In mijn angst had 
ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep. 24Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt 
de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. 25Allen die uw 
hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.

Zingen: Ps. 31:1,4,12,15
1. Op U vertrouw ik, HEER der heren,
 Gij die mijn sterkte zijt.
 Om uw gerechtigheid
 wil nimmer mij de rug toekeren.
 Betoon mij uw nabijheid
 en stel mij in de vrijheid.

12. Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
 o HEER, zijn in uw hand;
 maak mij dan niet te schand!
 Ach, kom mij uit de hand bevrijden
 van wie, op mij verbolgen,
 mij totterdood vervolgen.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging over Psalm 31:16: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’ 

Zingen: ‘Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand’ (mel. lied 23c)
1  Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand,
 ik wens niet anders meer;
 ‘k vertrouw aan U mijn leven toe,
 aan U alleen, o Heer.

2  Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
 en hoe zij mogen zijn,
 U weet wat ’t beste voor mij is,
 ’t zij nacht of zonnenschijn.

3  Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
 ik vrees niet, want ik weet:
 mijns Vaders hand veroorzaakt nooit
 zijn kind onnodig leed.

4. In uwe handen, God almachtig,
 beveel ik nu mijn geest.
 Mijn hart is onbevreesd.
 Ik ben altijd uw trouw indachtig,
 mijn God, die als ik schreide
 mij troostte en bevrijdde.

15. Hoe groot is ‘t goed, dat Gij, o HERE,
 hebt weggelegd voor hem,
 die acht slaat op uw stem.
 Gij zijt voor wie zich tot U keren
 een schuilplaats uit den hoge
 voor aller mensen ogen.



4  Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
 ik rust nu in uw trouw
 tot ik dit aards toneel verlaat
 en uw gelaat aanschouw.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap
     2e collecte voor hetJeugdwerk

Zingen: Opw. 123
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
 die Gij steeds waart,
 dat bewijst Gij ook nu. 

 Refrein:
 Groot is uw trouw, o Heer,
 groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer,
 aan mij betoond. 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag,
 blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
 Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgangs	is	bestemd	voor	Aflossing	en	Onderhoud	kerkelijke	
gebouwen

  Denkt U ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?
 
   De volgende Eredienst is vanavond
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. P. Brouwer te Utrecht (jongerendienst)


