
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 2 april 2017 om 19.00 uur
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Cor Witteveen
Organist: Henk van der Weerd
M.m.v. Leo Ravensberger & de Hoeksteenband
Kosters: Willem en Gerjan

Zingen voor de dienst:
Opw. 277: ‘Machtig God, sterke rots’
Opw. 70: ‘Heer onze God hoe heerlijk is uw naam’   

Welkom en mededelingen (staande)

Zingen: Psalm 68: 10 (OB): ‘Geloofd zij God met diepst ontzag!’

Stil gebed, Votum en Groet (staande)

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: EL Lied 289: 1, 2, 3 en 4: ‘Ik geloof in God de Vader’

Gebed

Zingen: Glorieklokken 45: 1 en 2: ‘Welk een vriend is onze Jezus’

Schriftlezing: Prediker 3: 1-8:
1. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de 
hemel. 
2. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en 
een tijd om te rooien.
3. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen. 
4. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te  rouwen en 
een tijd om te dansen.
5. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te 
omhelzen en een tijd om af te weren. 
6. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien.
7. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken. 
8. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor  
oorlog en er is een tijd voor  vrede.
 



en 1 Korintiërs 15: 54-57:
54. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit 
sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De 
dood is opgeslokt en overwonnen. 55. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar 
is je angel?’ 56. De angel van de dood is de  zonde, en de  zonde  ontleent haar 
macht aan de wet. 57. Maar laten we God danken, die ons door  Jezus   Christus, 
onze  Heer, de overwinning geeft.

Zingen: EL Lied 285: 1 en 2 ‘Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’

Gedicht - voorgedragen door Lavita

Verkondiging

Zingen: Opw 733: ‘10.000 redenen tot dankbaarheid’

Gebeden

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

Zingen: Psalm 118: 1 en 9: ‘Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,’ 

Zegen (staande), antw. gemeente: 3x amen

Zingen: EL Lied 270: 1 en 2: ‘Ga nu heen in vrede’

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 9 april om:

  9.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy, 1e belijdenisdienst
15.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy, 2e belijdenisdienst

  19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw, voorbereiding HA

Woensdag 5 april is er weer een Vesperdienst, aanvang 19.30 uur






