
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 9 april 2017 om 19.00 uur
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Wilma Limburg
Organist: Dhr. Martien van der Knijff
Kosters: Jan en Berta Aarten

  Thema: ‘Er gaan twee stoeten door de wereld’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 429 (‘God wijst mij een weg’)
- Lied 556:1,2,5 (‘Alles wat over ons geschreven is’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 116:1,2,4 (Psalm over het onderwerp van deze dienst)
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
  
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
 heb ik de naam des Heren aangeroepen
 en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!
   
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
 mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
 mag ik weer vrij in ‘s levens land verkeren,
 geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 967:1,4,5 (als gebed om ontferming)
1. Zonne der gerechtigheid,
 ga ons op in deze tijd,
 opdat al wat leeft de dag
 in uw kerk aanschouwen mag.
 Erbarm U, Heer.

4. Open overal de poort,
 Heer, voor uw voortvarend woord,
 win elk volk met stille kracht
 voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
 Erbarm U, Heer.



5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
 hoop en liefde, dat op ‘t eind
 wat met tranen werd gezaaid
 met gejuich mag zijn gemaaid.
 Erbarm U, Heer.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 462:3,4   
3. Sta op uit de doden, o zondaar en leef,
 dat Christus ook over u lichte!
 Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
 voor God en het jongste gerichte!
 Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
 sta op uit de doden, ‘t is spoedig te laat!
  
4. Welzalig de vrome, die wandelt in ‘t licht,
 door Christus de doodslaap ontrezen.
 Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
 ‘t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n!
 Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 7:11-17 (NBV)
11Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen 
en een grote menigte gingen met hem mee. 12Toen hij de poort van de stad 
naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een 
weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13Toen de Heer haar zag, 
werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14Hij 
kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: 
‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en begon te spreken, 
en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16Allen werden vervuld van ontzag en 
loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: 
‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17Het nieuws over hem verspreidde 
zich in heel Judea en in de wijde omtrek

Zingen: Lied 1008:1,2,3
1. Rechter in het licht verheven,
 koning in uw majesteit,
 louter ons geringe leven,
 scheld ons onze schulden kwijt,
 laat uw vleugelen ons omgeven,
 troost ons met uw tederheid.



2. Hoor de bittere gebeden
 om de vrede die niet daagt.
 Zie hoe diep er wordt geleden,
 hoe het kwaad de ziel belaagt.
 Zie uw mensheid hier beneden,
 wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
 klief het duister met uw zwaard.
 Kroon de menselijke dromen
 met uw koninkrijk op aard.
 Laat de vrede eindelijk komen,
 die uw hart voor ons bewaart.

Verkondiging 

Zingen: Lied 641:1,3,4
1. Jezus leeft en ik met Hem!
 Dood, waar is uw schrik gebleven?
 Hem behoor ik en zijn stem
 roept ook mij straks tot het leven,
 opdat ik zijn licht aanschouw,
 dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
 Niets kan mij van Jezus scheiden.
 Hij zal, als de vorst der nacht
 mij tenakomt, voor mij strijden.
 Drijft de vijand mij in ‘t nauw,
 dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood
 mij de toegang tot het leven.
 Troost en kracht in stervensnood
 zal de Levende mij geven,
 als ik stil Hem toevertrouw:
 Gij zijt al waar ik op bouw!

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:
  1e collecte: Chr.noodhulpcluster hongersnood Afrika
  2e collecte Pastoraat en Eredienst



Zingen: Ps. 149:1,3
1. Halleluja ! laat opgetogen
 een nieuw gezang den HEER verhogen.
 Laat allen die Gods naam belijden
 zich eensgezind verblijden.
 Volk van God, loof Hem die u schiep;
 Israël, dank Hem die u riep.
 Trek, Sion, in een blijde stoet
 uw Koning tegemoet.

3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
 Hij kroont de zwakken en de kleinen.
 Hij kent de stillen in den lande,
 het heil is nu ophanden.
 Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
 nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
 Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
 en roemt zijn grote macht.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

De uitgangs collecte is bestemd voor Aflossing en onderhoud kerkelijke 
gebouwen

Denkt u ook om de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor Goede vrijdag 14 april
 Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw (Heilig Avondmaal)
 Aanvang: 19.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy(Heilig Avondmaal)

 Op woensdag 12 April a.s. is er weer een Vesper, aanvang: 19.30 uur


