
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 21 mei 2017 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Christien Heutink
Organist: Leo Ravensbergen
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

Zingen voor de dienst:
‘Jezus leeft en ik met Hem’ (NLB 614: 1, 2)
‘Als een hert dat verlangt’ (OPW 281)    

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ (NLB 273: 1, 2)
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.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen lied ‘Op Sions berg’ (Psalm 87: 1, 2, 3, 4)
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
 door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
 en ieder land erkent Hem als de Heer.
 O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
 hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
 en doen de naam van Sions kindren dragen.



4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
 dansend de harpen en cymbalen slaan,
	 en	onder	fluitspel	in	het	ronde	gaan,
 zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen’.

Wetslezing: Matteüs 5: 21-26
21. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen  
moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22. En 
ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal 
zich moeten verantwoorden voor het  Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor 
het	vuur	van	de		Gehenna		komen	te	staan.	23.	Wanneer	je	dus	je	offergave	naar	
het  altaar  brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 
24. laat je gave dan bij het  altaar  achter; ga je eerst met die ander verzoenen 
en	kom	daarna	je	offer	brengen.	25.	Leg	een	geschil	snel	bij,	terwijl	je	nog	met	
je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de 
rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26. Ik verzeker 
je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Zingen lied ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ (NLB 1010: 1, 2)
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
 de wereld wil slechts strijd.
 Al wordt het recht beleden,
 de sterkste wint het pleit.
 Het onrecht heerst op aarde,
 de leugen triomfeert,
 ontluistert elke waarde,
 o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
 de aarde wacht zo lang,
 er wordt zo veel geleden,
 de mensen zijn zo bang,
 de toekomst is zo duister
 en ons geloof zo klein;
 o Jezus Christus, luister
 en laat ons niet alleen!

Gebed

Schriftlezing: Lucas 16: 1-9
1. Hij richtte zich ook tot zijn  leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een 
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen 
verkwistte. 2. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat 
hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer 



rentmeester blijven.” 3. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen 
nu mijn  heer  mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor 
bedelen schaam ik me. 4. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen 
dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen 
thuis	ontvangen.	5.	Een	voor	een	riep	hij	de	schuldenaars	van	zijn		heer		bij	zich.	
De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn  heer  schuldig?” 6. “Honderd  vaten   
olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw 
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7. Daarna vroeg hij aan de 
volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” 
luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er 
tachtig van.” 8. En de  heer  prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had 
gehandeld. De  kinderen  van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om 
dan de  kinderen  van het licht. 9. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van 
de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige  tenten  worden opgenomen wanneer 
de mammon er niet meer is.

Zingen lied ‘Here Jezus, om uw woord’ (NLB 314: 1)
1. Here Jezus, om uw woord
 zijn wij hier bijeengekomen.
 Laat in ‘t hart dat naar U hoort
 uw genade binnenstromen.
 Heilig ons, dat wij U geven
 hart en ziel en heel ons leven.

Verkondiging

Zingen lied ‘Houd me dicht bij U’ (OPW 616)
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.



Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

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

Zingen lied ‘Samen werken’ (OPW 249/JdH 983)
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
En zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

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:
  21 mei om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
 25 mei om 9.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy (Hemelvaartsdag)
   28 mei om 9.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen
 28 mei om 19.00 uur, voorganger ds. H. van Wijnen (jongerendienst)


