
Liturgie voor de ouderendienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 7 mei 2017 om 19.00 uur,
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst:dhr. Jan Prins
Organist: dhr. Henk van der Weerd
m.m.v. enkele Trompettisten
Kosters: Jan en Berta Aarten

Thema: ‘Ouder worden’

Zingen voor de dienst:
- J.d.H. 657 (Opw. 226) ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’
- J.d.H. 13 ‘Ik wandel in het licht met Jezus’
- J.d.H. 57 ‘Er komen stromen van zegen’

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 90:1,3,6
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
 de zekerheid van allen die U vrezen. 
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
 wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
 Wij mogen bouwen op de vaste grond 
 van uw beloften en van uw verbond. 
 
3. O Heere God, Gij wendt het mensenleven 
 om het weer aan het stof terug te geven. 
 Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 
 Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 
 als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 
 gelijk de dag van gistren die vervloog. 
 
6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
 is dat, o Heer, om hoog van op te geven ? 
 ‘t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
 dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
 Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
 dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

Stil gebed
Bemoediging en Groet
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Zingen: Glorieklokken 519 (Opw. 218)
1. Is hier een hart, door vrees benard,
 vermoeid door ‘s levens strijd?
 Twijfel drukt u neer,
 gij struikelt telkens weer.
 O, vat weer moed, want God is goed
 en steeds tot hulp bereid:
 Zo gij slechts kunt geloven,
 ziet gij zijn heerlijkheid.

Refrein:
 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
 voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
 Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
 Leg dan uw lasten neer!
 Tob niet langer voort,
 vertrouw op ‘s Heren woord.
 Hij hoort uw bee en schenkt u vree
 in liefde eind’loos teer.
 Zo gij slechts kunt geloven,
 niets is onmoog’lijk meer!
Refrein:

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 27
1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 door dit leven aan uw hand.
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
 wees mijn Gids in ‘t barre land.
 Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
 vul mij met uw Geest steeds meer,
 vul mij met uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
 sprekend van U meer en meer.
 leid mij steeds door uwe liefde,
 groeiend naar uw beeld, o Heer.
 Brood des levens, Brood des hemels,
 voed mij dat ik groei naar U,
 voed mij dat ik groei naar U.
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3. Laat door mij uw levend water
 vloeien als een klare stroom.
 O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later
 dat uw Geest over allen koom’.
 Machtig Heiland, mijn Verlosser,
 kom, Heer Jezus, in uw kracht,
 kom, Heer Jezus, in uw kracht.
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: Gez. 444
1. Grote God, wij loven U
 Heer, o sterkste aller sterken!
 Heel de wereld buigt voor U,
 En bewondert Uwe werken.
 Die Gij waart ten allen tijd,
 Blijft Gij ook in eeuwigheid

2. Alles wat u prijzen kan,
 U, de eeuw’ge, Ongeziene,
 Looft Uw liefd’ en zingt er van!
 Alle Eng’len, die U dienen,
 Roepen U nooit lovensmoe:
 “Heilig, heilig, heilig” toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
 Open Uwe Vader armen,
 Stort Uw zegen over ons,
 Neem ons op in Uw erbarmen!
 Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
 Laat ons niet verloren gaan! 

Schriftlezing: Prediker 12:1-7

1 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte 
dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig 
vreugde meer.

2 Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
3 De dag waarop de wachter trillend voor het  huis  staat,
de  soldaten  kromgebogen voortgaan,
de  maalsters  langzaamaan verdwijnen,
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de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
4 Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de  molen  geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun  lied  versterft.
5 Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig  huis,
een klaagzang vult de straat.

6 Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,
de gouden  lamp  gebroken,
de waterkruik in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
7 Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.

Zingen: Ps. 103:6,9
6. De mens is aan het sterven prijs gegeven,
 gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
 en als een bloem die naar de zon zich keert,
 maar die ten prooi valt aan de barre winden,
 en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
 Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

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.

Schriftlezing: Johannes 6:37-40
37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet 
wegsturen, 38 want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, 
maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 39 Dit is de wil van hem die 
mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat 
gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 40 Dit wil mijn Vader: 
dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen 
op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
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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!

Verkondiging 

Zingen: J.d.H. 53:1,2,5
1. Ga nier alleen door ‘t leven,
 die last is u te zwaar.
 Laat Eén u sterkte geven,
 ga tot uw Middelaar!
 Daar is zoveel te klagen,
 daar is zoveel geween,
 en zoveel leed te dragen,
 ga niet alleen!(bis)

2. Ga niet alleen; uw Koning
 wil komen in uw hart.
 Ach geef het Hem ter woning.
 Hoe stilt Hij dan uw smart!
 Wie kan er tranen drogen,
 als Jezus? Immers geen!
 Richt dan de treurend’ ogen,
 naar Jezus heen! (bis)
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5. Welzalig, die ‘t ervaren,
 dat Hij hun alles is;
 dan kennen z’in gevaren
 bezorgdheid noch gemis.
 Hij draagt dan in Zijn armen,
 door alle nood hen heen.
 Wie steunt op Zijn ontfermen,
 is nooit alleen!(bis)

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte Diakonie
             2e collecte Pastoraat en Eredienst

Zingen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’ (Elb. 413)
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op de deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

2. Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. 
Refrein

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,

 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein.  
Refrein

4. Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem.  
Refrein
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Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 416:1,4
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.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Erediensten worden gehouden:
 Zondag 14 mei Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
 Zondag 14 mei Aanvang:19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen



8


