
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 5 maart 2017 om 10.00 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard
Ouderling van dienst: Kees Posthumus
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Gerrit en Marrie

Zingen voor de dienst:
Opw. 268: 1 en 4 ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’
Opw. 464: 1 en 2 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 92: 1 en 2
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den Heere prijst,
 dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig.
 Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
 ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
 die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
 laat alom musiceren, / met stem en instrument,
 maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heeren.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen gezang 319: 1 en 2
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.

We horen de geboden van God



Zingen gezang 463: 1 en 5
1. O Heer die onze Vader zijt,
 vergeef ons onze schuld.
 Wijs ons de weg der zaligheid,
 en laat ons hart, door U geleid,
 met liefde zijn vervuld.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
 geen hartstocht ons verwart.
 Maak Gij ons rein en welgezind,
 en spreek tot ons in vuur en wind,
 o stille stem in ‘t hart.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 61: 1 en 2
1. De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij  gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 
verslagen  harten  hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken en aan geketenden hun bevrijding, 2. om een  genadejaar  van de HEER uit 
te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten.

Lucas 3: 15-20
15. Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien 
de  messias  was, 16. maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, 
maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg 
om de riemen van zijn  sandalen  los te maken. Hij zal jullie dopen met de  heilige  
Geest  en met vuur; 17. hij houdt de  wan  in zijn hand om de  dorsvloer  te  reinigen, 
het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur 
verbranden.’
18. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij 
hun het goede nieuws. 19. Maar de  tetrarch   Herodes, die door Johannes was 
terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al 
zijn andere wandaden, 20. voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog 
toe dat hij Johannes opsloot in de  gevangenis.

Lucas 7: 18-23
18. Johannes kreeg van zijn  leerlingen  bericht over al deze gebeurtenissen. Hij 
riep twee van zijn  leerlingen  bij zich 19. en stuurde hen naar de  Heer, aan wie 
ze moesten vragen: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander 
verwachten?’ 20. Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: ‘Johannes 
de Doper  heeft ons naar u gezonden om u te vragen: “Bent u degene die komen 
zou of moeten we een ander verwachten?”’ 21. Hij genas toen juist veel mensen 
van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van 
blinden het gezichtsvermogen terug. 22. Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes 



wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer 
lopen, mensen met  huidvraat  worden gereinigd en doven kunnen weer horen, 
doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 
23. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’

Zingen Psalm 142: 1, 6 en 2
1. Tot God den Heer hief ik mijn stem,
 ik riep tot God, ik smeekte Hem.
 Alles, alles wat mij benauwt
 heb ik den Heere toevertrouwd.

6. Red mij van wie te sterk mij is,
 voer mij uit zijn gevangenis,
 dat ik U, Heer, dat ik U dan
 mijn Heer en God weer loven kan.

2. Wanneer mijn geest in mij versmacht
 kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
 Al mijn beweging gaat Gij na,
 waar ik ook ga, waar ik ook sta!

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging, thema: Als je God niet meer kunt volgen...

Zingen uit Zingende Gezegend gezang 363: 1, 2 en 3
1. Niet zien en toch geloven
 o God, als Gij mij helpt
 dan zal ik toch U loven,
 hoezeer ik overstelpt
 door allerhande plagen,
 door twijfel en verdriet,
 naar het waarom blijf vragen
 toch zing ik U dit lied!

2. Niet zien en toch geloven:
 vertrouwend verdergaan,
 niet horend, als een dove,
 niet ziende, blind voortaan,
 niet reikend met mijn handen
 naar meer dan Gij mij geeft,
 maar wijs door scha en schande
 geloven dat Gij leeft!



3. Niet zien en toch geloven -
 uw dag komt naderbij!
 De oren van de dove
 ontsluit en opent Gij!
 En al wie in den blinde
 op U alleen vertrouwt,
 zal eenmaal ondervinden
 dat wie gelooft, aanschouwt!

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

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

Zingen Psalm 62: 4 en 5
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
 Hij immers schenkt u altijd weer
 zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
 Wankel dan niet, want Hij staat vast,
 Hij is, ook als het onheil wast,
 uw rots, uw enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
 mijn naam rust in de schutse Gods.
 O volk, uw God laat u niet vallen.
 Als gij voor Hem uw hart uitstort,
 vertrouw dat gij gezegend wordt:
 God is een schuilplaats voor ons allen. 

Zegen, amen van de gemeente:
 Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus, Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

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


