
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 14 mei 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Corry Zwier
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Richard en Rene

Zingen voor de dienst:
‘Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn’ (NLB 972: 1, 2)
‘Als een hert dat verlangt naar water’(OPW 281)  

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ (NLB 273: 1, 2, 3)
1. Looft God, die zegent al wat leeft,
 der heemlen Heer is Hij,
 die tussen ons zijn woning heeft.
 Die ver is, is nabij.

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
 dat naar de morgen vaart.
 Hij is de hartslag van ons werk,
 Hij houdt het welbewaard.

3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
 een toren in de tijd,
 dat het ten hemel toe moet gaan,
 en gaat in eeuwigheid.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 146: 1, 2 en 3
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,
 zing die u het leven geeft.
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 zing voor Hem zolang gij leeft.
 Ziel, gij zijt geboren tot
 zingen voor den Heer uw God.



2. Reken niet op mensenwaarde,
 want bij mensen is geen baat.
 Aarde wordt een mens tot aarde,
 als zijn adem uit hem gaat.
 Ligt niet alles wat hij wil
 met zijn laatste adem stil?

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
 heil die God ter hulpe riep.
 Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
 God is trouw aan wat Hij schiep.
 Wat in hemel, zee of aard
 woont, is in zijn hand bewaard.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 146: 4 en 5
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
 aan verdrukten recht gericht.
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
 blinden geeft Hij het gezicht.
 Hij geeft den gebukten moed
 en heeft lief wie zijn wil doet.

5. Wees en weduw en ontheemde
 doet Hij wonen op zijn erf.
 Hij behoedt de weg der vreemden,
 maar leidt bozen in ‘t verderf.
 Eeuwig Koning is de Heer!
 Sion, zing uw God ter eer!

Gebed

Schriftlezing: Marcus 7: 1-23
1. Ook de  farizeeën  en enkele van de  schriftgeleerden  die uit Jeruzalem waren 
gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2. En toen ze zagen dat sommige  
leerlingen  brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen 
handen 3. (de  farizeeën  en alle andere  Joden  eten namelijk pas als ze hun 
handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders 
houden, 4. en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal 
gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich 
houden, zoals het schoonspoelen van  bekers  en  kruiken  en ketels), 5. toen 
vroegen de  farizeeën  en de  schriftgeleerden  hem: ‘Waarom houden uw  leerlingen  
zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine 



handen?’ 6. Maar hij antwoordde: ‘Wat is de  profetie  van  Jesaja  toch toepasselijk 
op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:
 “Dit volk eert mij met de lippen,
 maar hun  hart  is ver van mij;
 7. tevergeefs vereren ze mij,
 want ze onderwijzen hun eigen leer,
 voorschriften van mensen.”
8. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 
9. En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw 
eigen tradities overeind te houden! 10. Heeft  Mozes  niet gezegd: “Toon eerbied 
voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, 
moet ter dood gebracht worden”? 11. Maar u leert dat iemand tegen zijn vader 
of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn 
is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12. ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets 
voor zijn vader of moeder te doen, 13. en zo ontkracht u het woord van God door 
de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 14. 
Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar 
mij en kom tot inzicht. 15. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem  onrein  
maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem  onrein  
maken.’
17. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn  
leerlingen  hem om uitleg over deze uitspraak. 18. Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen 
ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de 
mens komt, hem  onrein  kan maken 19. omdat het niet in zijn  hart, maar in zijn 
maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen  rein. 
20. Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem  onrein. 21. Want van binnenuit, 
uit het  hart  van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht,  diefstal,  moord, 
22. overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, 
hoogmoed, dwaasheid; 23. al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die 
maken de mens  onrein.’

Zingen lied ‘Een rijke schat van wijsheid’ (NLB 313: 1)
1. Een rijke schat van wijsheid
 schonk God ons in zijn woord.
 Hebt moed, gij die op reis zijt,
 want daarmee kunt gij voort.
 Gods woord is ons een licht,
 en elk die in vertrouwen
 daarnaar zijn leven richt,
 die zal erin aanschouwen
 des Heren aangezicht.

Verkondiging



Zingen lied ‘Dit is mijn verlangen’ (OPW 510)
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Heer, doe uw wil in mij.

Gebeden

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

Zingen lied ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ (NLB 416: 1, 2 en 4)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (antwoord met ‘amen, amen, 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 21 mei om:
    9.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen
    19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.


