
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 28 mei 2017 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Laurens Oosterbroek
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Gerrit en Marrie

Zingen voor de dienst:
‘Al heeft hij ons verlaten’ (NLB 663: 1, 2)
‘Wie op de Here God vertrouwen’ (Psalm 125: 1, 2)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘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)

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)

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)

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 / Groet

Zingen lied ‘Juich Gode toe, bazijn en zing’ (Psalm 100: 1, 2, 4)
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
 Treedt nader tot gij Hem omringt,
 gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
 zult voor den Heer dienstvaardig zijn.



2. Roept uit met blijdschap: ‘God is Hij.
 Hij schiep ons, Hem behoren wij,
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt
 en als beminden weidt en voedt.’

4. Want God is overstelpend goed,
 die ons in vrede wonen doet.
 Zijn goedheid is als morgendauw:
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Wetslezing: Galaten 5: 16-25
16. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen 
begeerten. 17. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de 
Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt 
niet doen wat u maar wilt. 18. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent 
u niet onderworpen aan de wet. 19. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal 
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20. afgoderij  en toverij, 
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21. 
afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal 
de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, 
zullen geen deel hebben aan het  koninkrijk van God. 22. Maar de vrucht van de 
Geest is  liefde, vreugde en  vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
23. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 
24. Wie  Christus   Jezus  toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en 
begeerte aan het  kruis  geslagen. 25. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we 
dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Zingen lied ‘Jezus, vol liefde’ (OPW 126)
Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel 
met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, 
heilig en rein, dat U Heer, 
volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Gebed



Schriftlezing: Jeremia 1: 4-10
4. De HEER richtte zich tot mij: 5. ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had 
ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij  gewijd, 
je een  profeet  voor alle volken gemaakt.’ 6. Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan 
het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7. Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: 
“Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je 
opdraag. 8. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden 
– spreekt de HEER.’ 9. En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan 
en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10. Nu, op deze 
dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te 
verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’

en Psalm 20: 1-6
1. Voor de koorleider. Een psalm van  David. 

2. Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood
 en de naam van  Jakobs  God u beschermen,
3. moge hij hulp zenden uit zijn  heiligdom,
 uit Sion u bijstaan.

4. Moge hij al uw gaven gedenken,
	 uw		brandoffers		welwillend	aanvaarden,	sela
5. moge hij geven wat uw  hart  verlangt,
 en al uw plannen doen slagen.

6. Laat ons juichen om uw overwinning,
	 het		vaandel		heffen,	in	de	naam	van	onze	God.
 Moge de HEER al uw wensen vervullen.

Zingen lied ‘Niet als een storm als een vloed’ (NLB 321: 1, 2, 5)
1. Niet als een storm, als een vloed,
 niet als een bijl aan de wortel
 komen de woorden van God,
 niet als een schot in het hart.

2. Maar als een glimp van de zon
 een groene twijg in de winter,
 dorstig en hard deze grond -
 zo is het koninkrijk Gods.

5. Blinden herkennen de hand
 dovemansoren verstaan hem
 zalig de man die gelooft
 zalig de boom aan de bron.



Verkondiging over ‘Gods plan met je leven’

Zingen lied ‘Loof God, loof Hem overal’ (Psalm 150: 1)
1. Looft God, looft Hem overal.
 Looft de Koning van ‘t heelal
 om zijn wonderbare macht,
 om de heerlijkheid en kracht
 van zijn naam en eeuwig wezen.
 Looft de daden, groot en goed,
 die Hij triomferend doet.
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 
 1e collecte bestemd voor Gospel Recordings Nederland                                            
 2e collecte bestemd voor het Jeugdwerk

Zingen lied ‘God, schenk ons de kracht’ (NLB 418: 1, 2, 3)
1. God, schenk ons de kracht
 dicht bij U te blijven,
 dan zal ons geen macht
 uit elkander drijven.
 Zijn wij in U een,
 samen op uw wegen,
 dan wordt ons tot zegen
 lachen en geween.

3. Vrede, vrede laat /  Gij in onze handen,
 dat wij die als zaad / dragen door de landen,
 zaaiend dag aan dag, / zaaiend in den brede,
 totdat in uw vrede / ons hart rusten mag. 

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:
   28 mei om 19.00 uur, voorganger ds. H. van Wijnen (Jongerendienst)
 4 juni om 9.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
   4 juni om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen
 5 juni om 9.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw

2. Niemand kan alleen,
 Heer, uw zegen dragen;
 zegen drijft ons heen
 naar wie vrede vragen.
 Wat Gij schenkt wordt meer
 naar gelang wij delen,
 horen, helpen, helen, 
 vruchtbaar in de Heer.


