
                                                                             Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente     
‘                                     ‘De Hoeksteen’ op zondag 19 febr.2017 om 19.00 uur.
                                      Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                      Ouderling van dienst: dhr. Jan Boers
                                      Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
                                      Muzikanten: Sander, Jenitha, Daniëlle, 
                                      Kosters: Jan en Berta Aarten

   Thema: ‘Mijn kinderen doen er niet meer aan’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 148 (‘Gods volk wordt uitgeleid’) (Jes. 55)
- Opw. 488 (‘Heer ik kom tot U’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 90:1,8
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 de zekerheid van allen die U vrezen.
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
 wij zijn in uw ontferming opgenomen.
 Wij mogen bouwen op de vaste grond
 van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
 en laat uw glans hun kinderen omgeven.
 Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
 O God, bescherm ons in ons onvermogen.
 Bevestig wat de hand heeft opgevat,
 het werk van onze hand, bevestig dat.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 429
Refrein:
 God wijst mij een weg 
 als ik zelf geen uitkomst zie. 
 Langs wegen die geen mens bedenkt, 
 maakt Hij mij zijn wil bekend. 
 Hij geeft elke dag 
 nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
 wijst Hij mij de weg, 
 wijst Hij mij de weg.
 
Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 465:1,2,5
1. Van U zijn alle dingen,
 van U, o God en Heer,
 van U de zegeningen
 die ‘k biddende begeer.
 Gij wilt mijn weg omringen
 met liefde wijs en teer.
 Wat wij ooit goeds ontvingen,
 het is van U, o Heer.

2. Nog voor wij U iets vragen,
 voorkomt Gij ons gebed.
 Gij hebt aleer wij klagen,
 op onze nood gelet.
 Gij helpt de last ons dragen,
 Gij steunt bij elke tred,
 zelfs bij de zwaarste plagen
 zijt Gij de God die redt.

5. U zal ik eeuwig eren,
 die eeuwge goedheid zijt!
 U blijve, Heer der heren,
 geheel mijn hart gewijd.
 Wat kan ik niet ontberen
 wanneer uw hand mij leidt,
 wat vuriger begeren
 dan uwe heerlijkheid!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)
  

De collecte bij de uitgang is voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 26 februari
  Aanvang: 10.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw  
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds, R.J. Kranen te Vrienzenveen

 Al moet ik door de wildernis 
 Hij leidt mij. 
 Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
 Alles zal ooit vergaan 
 maar zijn liefde blijft bestaan 
 en Hij maakt iets heel nieuws  
 vandaag.
Refrein:



Zingen: Ps. 105:3
3. God, die aan ons zich openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

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

Schriftlezing: Jesaja 55 en Matteüs 28:19-20 (NBV)
1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen  geld .
Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder  geld , koop  wijn  en melk 
zonder betaling. 2 Waarom  geld  betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden 
aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te 
eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 3 Leen mij je oor en kom bij mij, 
luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend  verbond , als bevestiging 
van mijn  liefde  voor  David .4 Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de 
naties, als getuige voor de volken. 5 Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet 
kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God, de  Heilige  van Israël, die je deze luister heeft 
verleend. 

6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode 
plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal  vergeven . 8 Mijn plannen 
zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen –  spreekt de HEER .
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie 
wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 

10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat 
er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet 
vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen 
wat ik gebied. 

12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen 
klappen. 13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijke teken

Mattheus 28: 19-20
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.

Zingen: Lied 313:1,5
1. Een rijke schat van wijsheid
 schonk God ons in zijn woord.
 Heb moed, gij die op reis zijt,
 want daarmee kunt gij voort.
 Gods woord is ons een licht,
 en elk die in vertrouwen
 daarnaar zijn leven richt,
 die zal erin aanschouwen
 des Heren aangezicht.

Verkondiging 

Zingen: Lied 904:1,2,3,5
1. Beveel gerust uw wegen,
 Al wat u ‘t harte deert,
 der trouwe hoed’ en zegen
 van Hem, die ‘t al regeert.
 Die wolken, lucht en winden
 wijst spoor en loop en baan,
 zal ook wel wegen vinden
 waarlangs uw voet kan gaan.

3. Laat Hem besturen, waken,
 ‘t is wijsheid wat Hij doet!
 Zo zal Hij alles maken,
 dat ge u verwondren moet,
 als Hij, die alle macht heeft,
 met wonderbaar beleid
 geheel het werk volbracht heeft,
 waarom gij thans nog schreit.

Dankgebed

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

5. O Gij die wilt ontmoeten
 wie vragen naar uw wil,
 zie hoe wij aan uw voeten
 zitten en luisteren stil.
 Geef dat tot U, o Heer,
 ‘t woord van uw welbehagen
 niet ledig wederkeer’,
 maar dat het vrucht mag dragen,
 uw grote naam ter eer.

2. De Heer moet gij vertrouwen,
 begeert gij de uitkomst goed,
 op Hem uw hope bouwen,
 zal slagen wat gij doet.
 Door geen bekommeringen,
 geen klagen en geen pijn
 laat God zich iets ontwringen:
 Hij wil gebeden zijn.

5. Maar blijft gij met vertrouwen
 naar God zien in de nacht;
 dan doet Hij u aanschouwen
 wat gij het minst verwacht.
 Eens zal Hij u bevrijden
 ook van de zwaarste last,
 houd moedig bij het strijden
 aan zijn beloften vast.




