
                                    Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  ‘                                            
                                    ‘De Hoeksteen’  op zondag 5 maart 2017 om 19.00 uur
                                    Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                    Ouderling van dienst: dhr. Kees Postumus
                                    Organist: dhr. Henk van der Weerd
                                    Kosters: Richard en René

                                    Thema: ‘De bodemgesteldheid van ons hart’

Zingen voor de dienst:
- Hemelhoog 326 (‘Daar ruist langs de wolken’)
- Opw. 430 (‘Heer, ik prijs uw grote naam’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 33;1,2,5,7,8
1. Komt nu met zang en roert de snaren, /gij volk, dat leeft van ‘s HEREN recht.
 Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen/ een lofzang in de mond gelegd.
 Word’ als nooit tevoren /door wie Hem behoren ‘t feestlied ingezet!
 Meldt de blijde mare /bij de klank der snaren,/ steekt de loftrompet.

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,/ want waarheid is al wat Hij zegt.
 Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,/ op liefde rust zijn heilig recht.
 Die zich openbaarde /overal op aarde, alles spreekt van Hem.
 Heemlen hoog verheven, /vol van blinkend leven,/ schiep Hij door zijn stem.

5. Van waar Hij woont, in ‘t licht verheven,/ ziet God op deze aarde neer.
 Al wat door mensen wordt bedreven,/ een open boek is ‘t voor de HEER.
 Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart.
 Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,/ wordt door Hem ontward.

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven/ op Gods genadig aangezicht.
 Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,/ God houdt het oog op hem gericht.
 Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt.
 Koninklijk van gaven / wil de HERE laven wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,/ ons hart heeft zich in Hem verheugd.
 Hij komt te hulp en geeft bescherming,/ zijn heilge naam is onze vreugd.
 Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden, uw barmhartigheid.
 God, op wien wij wachten,/ geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 221
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,/zo als een mantel om mij heen geslagen,
     zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht,/k roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt./Wil Hij mij behoeden en op handen dragen.

6. Dank zij U, o Heer des levens,/ die de dood zijt doorgegaan,
 die Uzelf ons hebt gegeven/ ons in alles bijgestaan,
 dank voor wat Gij hebt geleden,/ in uw kruis is onze vrede.
 Voor uw angst en diepe pijn/ wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Dankgebed

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

Zingen: Hemelhoog 216
1. Kroon Hem met gouden kroon,
 het Lam op zijne troon!
	 Hoor,	hoe	het	hemels	loflied	al
 verwint in heerlijk schoon.
 Ontwaak! Mijn ziel en zing
 van Hem, die voor U stierf.
 En prijs Hem in all’ eeuwigheên
 die ‘t heil voor u verwierf.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!/ Wiens macht eens heersen zal,
 van pool tot pool, van zee tot zee./ ‘t Klink’ over berg en dal;
 als alles voor Hem buigt/ en vrede heerst alom,
 wordt d’aarde weer een paradijs./ Kom, Here Jezus, kom!

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

         De volgende Erediensten zijn woensdag 7 maart 2017 
                 (Biddag voor gewas en arbeid) 
            Aanvang: 9.30 uur voorganger, ds. G.H. Labooy
            Aanvang: 19.30 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw
  Zondag 12 maart 2017 Aanvang: 9.30 uur voorganger:A.H. Van Veluw
  Aanvang: 16.30 uur voorganger: G.H. Labooy
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: A.H. Van Veluw

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
 Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
 Zijn wonden tonen ‘t gans heelal
 wat Hij voor ‘t mensdom deed.
 De eng’len om Gods troon,
 all’ overheid en macht,
 zij buigen dienend zich terneer
 voor zulk een wond’re pracht.



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.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
 wil alle liefde aan uw mens besteden.
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 556:1,4,5
1. Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
 alle geboden worden thans voldragen,/ alle beproeving van de wildernis.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, /aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
	 ons	is	een	lofzang	in	de	mond	gegeven,/sinds	Gij	de	weg	van	‘t	offer	zijt	gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem /waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
 vrede aan allen die uw naam verhogen:/heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

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

Zingen: Opw. 268
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht
 en heeft zijn leven afgelegd.

2. En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn,
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij :’Uw wil geschied’.
(Refrein)

3. Zie je de wonden zo diep.
 De hand die aard’en hemel schiep,
 vergaf de hand die Hem sloeg.
 De Man, die onze zonden droeg. 
(Refrein)

Schriftlezing: Lukas 8:4-15 (NBV)

4Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een 
grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis: 5 ‘Iemand ging eens 
naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op 
de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6 Er viel ook wat zaad 
op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek 
aan water. 7 Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten 
verstikten ze het. 8 Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht 
honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide 
stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’
9 Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. 10 Hij antwoordde: 
‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen 
krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen 
zonder iets te begrijpen. 11 Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het 
woord van God. 12 Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar 
daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat 
ze worden gered door te geloven. 13 Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn 
zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet 
geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef 
worden gesteld, worden ze afvallig. 14 Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn 
zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van 
het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. 15 Het 
zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het 
woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

Zingen: Lied 650:2,3,4,6,7 
2. Gods goedheid is te groot
 voor het geluk alleen,
 zij gaat in alle nood
 door heel het leven heen.

4. Omdat zij niet vergeet
 wie godverlaten zijn:
 de wereld hemelsbreed
 zal goede aarde zijn.

7. Al gij die God bemint/ en op zijn goedheid wacht,
 de oogst ruist in de wind/ als psalmen in de nacht.

Verkondiging 

Zingen: Lied 575:1,4,6
1. Jezus, leven van ons leven,
 Jezus, dood van onze dood,
 Gij hebt U voor ons gegeven,
 Gij neemt op U angst en nood,
 Gij moet sterven aan uw lijden
 om ons leven te bevrijden.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

Refrein
 Zie onze God, de Koning-knecht 
 Hij heeft zijn leven afgelegd.
 Zijn voorbeeld roept 
 om te dienen iedere dag,
 gedragen door zijn liefd’en kracht.

4. Wij willen worden als Hij.
 Elkanders lasten dragen wij.
 Wie is er ned’rig en klein?
 Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
 tot in de groeve af
 omdat zij niet verlaat
 wie toeven in het graf.

6. Het zaad der goedheid Gods,
 het hoge woord, de Heer,
 valt in de voor des doods,
 valt in de aarde neer.

4. Alle leed hebt Gij geleden,
 Gij gedragen met geduld.
 Als een worm zijt Gij vertreden
 zonder schuld, om onze schuld,
 opdat wij door U verheven
 als verlosten zouden leven.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.




