
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 14 mei 2017 om 09.30 uur
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Corry Zwier
Organist: dhr. Martien van der Knijff
Kosters: Willem en Gerjan

    Thema: ‘De Naam van God’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 379 (‘Heerlijk is uw naam’)
- Opw. 347 (‘Ik geloof in God de Schepper’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 8:1,6
1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
 machtige God, Gij die uw majesteit
 ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Gez. 175:1,2,4
1. O wij arme zondaars, bedelaars onrein,
 die in zonde-ontvangen en geboren zijn,
 onze schulden brachten ons in zo grote nood,
 dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood.
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

2. Had de Here Jezus ons niet opgezocht,
 mens onder de mensen, en ons vrijgekocht,
 Hij alleen tot sterven voor anderen bereid,
 wij waren verloren in alle eeuwigheid.
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

4. Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood
 eenzaam en verlaten stierf de bitt’re dood,
 U die met de Vader zult heersen voor altijd:
 leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid.
 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Gods gebod: Efeze 5:1-9

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
 Heer, onze God, hoe vol van majesteit
 hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.



Zingen kinderlied: Van A tot Z (Hemelhoog 621) 
A van almachtig,
B van Bevrijder, 
C is van Christus, Gezalfde van God.
D is van Dienaar,
E is van eeuwig,
F van Formeerder, Hij schiep het heelal. 
G van gekruisigd,
H is van Hoeksteen,
I van Immanuël, God is met ons.
J is van Jezus,
K is van Koning, 
L van zijn liefde, die Hij aan mij toont.

M van Messias,
N is van ned’rig, 
O is van Opstanding,
P van Profeet.
Q van IQ. onze God is de slimste,
R is van Rots en 
S is van Schild.
Refrein:

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 3:1-15 (NBV)
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 
steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen 
de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 
3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 
verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat 
ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, 
want hij durfde niet naar God te kijken.
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik 
heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 
8Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, 
en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat 
overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, 
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van de 
Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren 
hen onderdrukken. 10Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 

Refrein: 
Van A tot Z
bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot
is ook uw heerschappij.
U bent het einde voor mij..

T is van Toevlucht, een veilige haven,
U van uniek,
Verlosser is V.
W is de Weg,
X voor extra bijzonder,
IJ voor ijzersterk,
Z van Zoon van God.
Refrein:



Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het 
teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen 
jullie God bij deze berg vereren.’
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de 
God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van 
die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die 
er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u 
toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en 
de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam 
wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” 

Zingen: Ps. 103:1
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
 laat al wat binnen in mij is Hem eren,
 vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
 die u geneest, die uit het graf uw leven
 verlost en kroont met goedertierenheid.

Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11
5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte 
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke 
knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong 
zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Zingen: Ps. 103:9
9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
 zijn grote naam, zijn grote daden eren.
 Komt allen tot de lof des Heren saam.
 Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
 die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
 en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Verkondiging 

Zingen: Opw. 770
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!



 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:

Danken en met en voor elkaar bidden
Inzameling van de gaven:  1e collecte Stichting Dorroty
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Gez. 446:1,2,6,7
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 uw naam die mij geloven doet:
 Gij gaat mij reddend voor;

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 als ik van alles scheiden moet
 gaat nog die naam mij voor.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!/Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,/amen, God, uw naam ter eer!

Bij de uitgang is de collecte bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

Denkt u ook om de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavnond
  Aanvang: 19.00 uur, voorganger: ds. H.J van van Maanen

2. uw naam die onze wonden heelt
 en ons met manna spijst,
 die onze dood en zonde deelt
 en onze vrees verdrijft.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
 een sterveling ben ik,
 als eens mijn eigen adem stokt
 dan draagt mij uw muziek.


