
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op woensdag 8 maart 2017 om 19.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Nanda de Groot
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Jan en Berta

Zingen voor de dienst:
NLB 978: 1, 3 en 4: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
HH 250: ‘Komt laat ons vrolijk zingen’   

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied HH 39: ‘Ik hef mijn ogen’
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val,
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid,
mijn hulp is van U Heer. 

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 67: 1 en 3
1. God zij ons gunstig en genadig. / Hij schenke ons ‘t gezegend licht,
 dat overvloedig en gestadig / straalt van zijn heilig aangezicht:
 opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde / en tot U zich wend’,
 zo, dat allerwegen ieder volk de zegen / van uw heil erkent.



3. De aarde heeft de vrucht gegeven, / die door de hemel werd verwekt,
 en uit haar schoot ontspruit nieuw leven / waar God zijn hand houdt 
      uitgestrekt.
 God is ons genegen, onze God geeft zegen, / Hij die alles geeft,
 Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.

Gebed

Schriftlezing: Prediker 2: 20-26
20. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had 
gezwoegd onder de zon. 21. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt 
bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand 
geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst 
kwade zaak. 22. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft 
verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23. maar alle dagen 
van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets 
dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. 24. Het is daarom 
nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet 
en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb 
ik ingezien, is in de hand van God. 25. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen 
en genieten zonder dat ik ermee instem? 26. Aan een mens die hem behaagt 
geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende 
bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. 
Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

Mattheüs 6: 19-23
19. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en  
dieven  breken in om ze te stelen. 20. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 
mot noch roest ze weg, daar breken geen  dieven  in om ze te stelen. 21. Waar je 
schat is, daar zal ook je  hart  zijn.
22. Het oog is de  lamp  van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je 
lichaam verlicht zijn. 23. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam 
duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Zingen Psalm 145: 1 en 5
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
	 ik	wil	uw	naam	verheffen	boven	al.
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
 ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.



5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
 Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
 Gij opent uwe hand, en al wat leeft
 vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
 Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
 in al zijn daden is Hij ons genegen.
 Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
 wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Verkondiging

Zingen HH 479
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad de weg waarop ik ga.
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.
Om het zaad te zijn van Godsrijk. 

Gebeden

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



Zingen Lied 747: 1, 7 en 8
1. Eens komt de grote zomer
 waarin zich ‘t hart verblijdt.
 God zal op aarde komen
 met groene eeuwigheid.
 De hemel en de aarde
 wordt stralende en puur.
 God zal zich openbaren
 in heel zijn kreatuur.

7. Dan zijn wij aangezeten
 in Gods verheven zaal,
 en zullen met Hem eten
 het eeuwig avondmaal.
 Dan schenkt de boom des levens
 ons vrucht in overvloed,
 en van de stroom des levens
 drinken wij daar met God.

8.	 Dan	zal	het	loflied	schallen
 rondom de gouden troon,
	 dan	heffen	wij	daar	allen
 met grote vreugde aan:
 lof zij en eer en sterkte
 de Vader en de Zoon,
 de Geest om al zijn werken
 zij lof van nu voortaan.

Zegen (3x amen)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: Aflossing	&	Onderhoud	
kerkelijke gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op zondag 12 maart om:

 10.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw, doopdienst
 16.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy, middagdienst
 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw, verdiepingsdienst


