
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 23 april 2017 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Alie Pelleboer
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Richard en René

Zingen voor de dienst:
‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ - NLB 642: 1, 4, 7 en 8
‘Kom, nu is de tijd’ - OPW 539/HH 647  

Welkom en mededelingen

Zingen ‘Aan uw voeten, Heer’ (OPW 462)
Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
  Daarom kniel ik neer bij U
  Om bij U te zijn is de grootste eer,
  Daarom buig ik mij voor U. (2x)

1. Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
 en om naar U te luisteren.
 In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
 kom ik nu tot U, o Heer. (Refrein)

2. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
 hier in een plaats van aanbidding,
 in Geest en waarheid samen één te zijn,
 in aanbidding voor U. (Refrein)

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt,
 ja zo omarmt U ook mij.
 U bent een Vader die vertroost en beschermt.
 En ik kom tot rust bij U. (3x)

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Lied ‘De Heer is mijn Herder, ‘k heb al wat mij lust’ (NLB 23b: 1, 2, 3)
1. De Heer is mijn Herder! / ‘k Heb al wat mij lust;
 Hij zal mij geleiden / naar grazige weiden.
 Hij voert mij al zachtkens / aan waatren der rust.



2. De Heer is mijn Herder!
 Hij waakt voor mijn ziel,
 Hij brengt mij op wegen
 van goedheid en zegen,
 Hij schraagt me als ik wankel,
 Hij draagt me als ik viel.

Wetslezing: Romeinen 13: 8-14
8. Wees elkaar niets schuldig, behalve  liefde, want wie de ander liefheeft, heeft 
de gehele wet vervuld. 9. Want: ‘Pleeg geen  overspel, pleeg geen  moord, steel 
niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden 
worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10. De  
liefde  berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de  
liefde.
11. U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet 
ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 
12. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van 
de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 
13. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van 
bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 
14. Omkleed u met de  Heer   Jezus   Christus  en geef niet toe aan uw eigen wil, die 
begeerten in u opwekt.

Zingen Lied ‘Vernieuw in ons, o God’ (NLB 858: 1, 2, 3, 4)
1. Vernieuw in ons, o God,
 uw liefde, lentelicht. 
 Herstel ons naar uw beeld en strijk 
 het kwaad uit ons gezicht.

3. Geef ons, o Christus, deel
 aan levenslang geluk.
 Gedoopt in U, een nieuw bestaan 
 dat slaat geen dood meer stuk.

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11:
1. Nu u door  Christus  zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder 
u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 
2. maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in  liefde, één 
in streven, één van geest. 3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar 
acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4. Heb niet alleen 
uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5. Laat onder u 
de gezindheid heersen die  Christus   Jezus  had. 6. Hij die de gestalte van God 
had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7. maar deed er afstand van. Hij 

3. De Heer is mijn Herder!
 Al dreigt ook het graf,
 geen kwaad zal ik vrezen,
 Gij zult bij mij wezen;
 o Heer, mij vertroosten
 uw stok en uw staf!

2. Beadem ons, o Geest,
 met wonderlijke kracht,
 dan opent zich het leven weer,
 een bloem in volle pracht.

4. Drie-enig God, vervul
 wat U ons hebt beloofd,
 na al ons zoeken U te zien, 
 dan staan wij oog in oog.



nam de gestalte aan van een  slaaf  en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, 8. heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het  kruis. 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, 10. opdat in de naam van  Jezus  elke 
knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11. en elke 
tong zal belijden: ‘Jezus   Christus  is  Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Zingen Psalm 72: 1 en 4
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
 en uw gerechtigheid
 aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
 te richten met beleid.
 Dan ruist op alle bergen vrede,
 heil op der heuvlen top.
 Hij zal geweldenaars vertreden,
 maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
 hij hoort hun hulpgeschrei.
 Hij is met koninklijk erbarmen
 hun eenzaamheid nabij.
 Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
 die zijn in vrees verward.
 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
 Hij draagt hen in zijn hart.

Verkondiging

Zingen Lied ‘De laatsten worden de eersten’ (NLB 990: 1, 2, 5)
1. De laatsten worden de eersten,
 wie knielde krijgt een troon,
 de knechten mogen heersen,
 de dienaar heet een zoon.

5. Maar wie zich heeft gebogen
 voor wat Hij geboden heeft,
 die zal Hij ook verhogen
 zo waar Hij eeuwig leeft.

Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 
 1e collecte bestemd voor Stichting Noah’s Ark                                              
 2e collecte bestemd voor het Jeugdwerk

2. O Heer, o eerstgeboren
 van allen uit de dood,
 Gij zoekt wat is verloren,
 Gij maakt het leven groot.



Zingen Lied ‘Ziel, mijn ziel, wees stil’ (OPW 717)
Stil, mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God, omgeeft je steeds,
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein: God, U bent mijn God
  en ik vertrouw op U
  en zal niet wankelen.
  Vredevorst vernieuw, een
  vaste geest binnen in mij
  die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil
en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild, tegen 
de pijlen van verleiding. (Refrein)

Stil, mijn ziel wees stil
en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer,
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein 2x)

Zegen (antwoord gemeente 3x amen)

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op:
  23 april om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy (jongerendienst)
 30 april om 9.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
  30 april om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy


