
Verkondiging

Zingen Hemelhoog 728
Refrein:
 Jezus leeft in eeuwigheid,
 zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van mijn leven.
 
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan: (refrein)
 
Jezus komt in heerlijkheid. 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven.

Gebeden

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

Zingen Lied 416: 1, 2 en 4
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.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Zegen
Allen: Amen, amen, amen!

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende eredienst is vanavond om 19.00 uur.
Voorganger is ds. A.H. van Veluw, dit is een Welkomstdienst.

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente 
‘De Hoeksteen’ op zondag 13 november 2016 om 
10.00  uur.
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Agathe Driegen
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Jan en Berta Aarten

Zingen voor de dienst:
Opw. 404: Wij gaan op weg
Opw. 184: Wie op de Heer vertrouwen    

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 273: 1, 2 en 3
1. Looft God, die zegent al wat leeft, der heemlen Heer is Hij,
 die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart.
 Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.

3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd,
 dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 126: 1 en 2
1. Toen God de Heer uit ‘s vijands macht
 Sions gevangnen wederbracht
 en ons verlost’ uit nood en pijn,
 scheen het een blijde droom te zijn.
 Wij lachten, juichten, onze tongen
 verhieven ‘s Heren naam en zongen.
 Toen hieven zelfs de heidnen aan:
 De Heer heeft hun wat groots gedaan.

2. Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan
 en grote dingen ons gedaan.
 Gij hebt uw stad opnieuw gesticht,
 wij juichen in het morgenlicht.
 Laat alle ballingen nu keren
 en juichen in het huis des Heren,
 Wend thans ons lot, maak ons verblijd
 als steppen in de regentijd.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan: (refrein) 



Wetslezing: 1 Timoteus 6: 3-12

Zingen Lied 716: 1 en 3
1. Zaaien, maaien, oogsten.
 Dank de Allerhoogste
 voor zijn zorg om ons bestaan.
 Hij biedt ons dit alles aan.

Gebed

Schriftlezing: Exodus 3: 1-15
1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 
steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2. Daar verscheen 
de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 
3. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 
verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat 
ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
Mozes. 5. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 6. Ik ben de God van je vader, de God 
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn 
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7. De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, 
ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze 
lijden. 8. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, 
een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de 
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9. De jammerklacht 
van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de 
Egyptenaren hen onderdrukken. 10. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet 
mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11. Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden?’ 12. God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het 
teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen 
jullie God bij deze berg vereren.’
13. Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de 
God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van 
die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14. Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die 
er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN  heeft mij naar u 
toe gestuurd.”’ 15. Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en 
de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam 
wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”

Zingen Psalm 98: 3 en 4
3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
 de psalmen gaan van mond tot mond.
 De naam des Heeren wordt geprezen,
 lofzangen gaan de wereld rond.
 Hosanna voor de grote Koning,
 verhef, bazuin, uw stem van goud,
 de Heer heeft onder ons zijn woning,
 de Heer die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen
 Hem prijzen met een blij geluid.
 Rivieren klappen in de handen,
 de bergen jubelen het uit.
 Hij komt, Hij komt de aarde richten,
 Hij komt, o volken weest verblijd,
 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
 zijn heil en zijn gerechtigheid.

Schriftlezing: Lucas 20: 27-38
27. Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen 
naar hem toe en vroegen hem: 28. ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende 
voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft 
gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken 
voor zijn broer. 29. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf 
kinderloos; 30. daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31. en vervolgens 
de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen 
ze stierven. 32. Ten slotte stierf ook de vrouw. 33. Wiens vrouw is ze dan bij de 
opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 34. Jezus 
zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35. 
maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de 
opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36. Zij kunnen 
ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God 
omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37. Dat de doden opgewekt worden, 
dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij 
spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God 
van Jakob. 38. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem 
zijn allen in leven.’

Zingen Lied 321: 1 en 2
1. Niet als een storm, als een vloed,
 niet als een bijl aan de wortel
 komen de woorden van God,
 niet als een schot in het hart.

3. Zaaien, maaien, oogsten.
 Dank de Allerhoogste
 door te delen met elkaar
 wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

2. Maar als een glimp van de zon
 een groene twijg in de winter,
 dorstig en hard deze grond -
 zo is het koninkrijk Gods.


