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   Viering Heilig Avondmaal

   Thema: ‘de 11de plaag’

    Liturgie voor de Eredienst van de 
   Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
   op zondag 2 juli 2017 om 9.30 uur.
   Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: mevr. Aly Pelleboer
   Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
   Kosters:
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Zingen voor de dienst:
-  Opw. 318 (= HH 513; ‘Eet het brood met Mij’)
-  Lied 382 (‘O alle gij dorstigen’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 73:10,11
10. Wien heb ik in den hemel, Heer,
 behalve U, mijn troost en eer?
 Wat kan op aarde mij bekoren?
 Alleen bij U wil ik behoren.
 Al zou mijn vlees en hart vergaan,
 toch zal ik, God, voor U bestaan,
 wien ik mijn leven toevertrouw,
 Gij zijt de rots waarop ik bouw.

11. Want allen die U verre staan,
 zij zullen eens te gronde gaan.
 Gij stort hen neer in de ellende,
 die zich in ontrouw van U wenden.
 Maar ‘t is mijn ziel en zaligheid
 te zijn bij God, die zelf mij leidt.
 ‘k Vertrouw op Hem geheel en al,
 den Heer, wiens werk ik roemen zal.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen kinderlied: HH 481
Refrein:
 Hé luister mee naar een nieuw verhaal,
 een nieuw verhaal uit het boek van God.
 Hé luister mee naar een nieuw verhaal,
 een nieuw verhaal uit het boek van God.

1. Net zoals je elke dag je boterhammen eet
 en je dat ook zeker niet vergeet,
 zo is het met lezen uit het boek van onze Heer,
 je kunt er veel van leren, en zo groei je telkens weer.
Refrein:

Schriftlezing: Exodus 7:14-18, 26-29; 8:4-7, 11-18
14De HEER zei tegen  Mozes: ‘De  farao  blijft hardnekkig weigeren het volk 
te laten gaan. 15Ga morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar de rivier 
gaat. Wacht hem daar op, aan de oever van de  Nijl, met in je hand de staf die 
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in een slang veranderde. 16Je moet het volgende tegen de  farao  zeggen: “De 
HEER, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u toe gestuurd om te zeggen: 
‘Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren.’ Tot nu toe hebt u niet 
willen luisteren. 17Daarom – zo zegt de HEER – zal hij u laten zien wie hij 
is. Ik zal met deze staf op het water van de  Nijl  slaan, en dat zal dan in  bloed  
veranderen. 18De vissen gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de 
Egyptenaren het wel zullen laten nog van het water te drinken.”’

26De HEER zei tegen  Mozes: ‘Ga naar de  farao  en zeg tegen hem: “Dit zegt 
de HEER: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. 27Weigert u dat, dan straf 
ik uw hele rijk met een kikkerplaag. 28De  Nijl  zal wemelen van de kikkers; ze 
zullen uit het water komen en uw paleis binnendringen, tot in uw slaapkamer 
en uw  bed  toe, en ze komen in de  huizen  van uw hovelingen en van uw hele 
volk, zelfs in uw  ovens  en baktroggen. 29Ze zullen ook op u en op uw volk en 
uw hovelingen springen.”’

4Toen ontbood de  farao   Mozes  en  Aäron. ‘Bid  tot de HEER dat hij mij en 
mijn volk van die kikkers verlost,’ zei hij, ‘dan zal ik het volk laten gaan om 
de HEER  offers  te brengen.’ 5Mozes  antwoordde: ‘Het is aan u te bepalen 
wanneer ik de HEER moet vragen om u, uw hovelingen en uw volk van de 
kikkers te bevrijden en ze uit de  huizen  te laten verdwijnen, zodat er alleen 
in de  Nijl  nog kikkers overblijven.’ 6‘Morgen,’ zei de  farao. ‘Zoals u wilt,’ 
antwoordde  Mozes. ‘Dan zult u beseffen dat er niemand is als de HEER, onze 
God, 7want de kikkers zullen uit uw paleis en uit de  huizen  van uw hovelingen 
en uw volk verdwijnen, en er zullen alleen in de  Nijl  nog kikkers overblijven.’

11Toen de  farao  merkte dat het onheil geweken was, weigerde hij weer 
hardnekkig naar  Mozes  en  Aäron  te luisteren, zoals de HEER gezegd had.
12De HEER zei tegen  Mozes: ‘Zeg tegen  Aäron  dat hij met zijn staf op de 
grond moet slaan, dan zal in heel Egypte het stof veranderen in muggen.’ 
13Zo gebeurde het.  Aäron  sloeg met zijn staf op de grond, en meteen zaten 
er muggen op mens en dier; in heel Egypte veranderde het stof in muggen. 
14De magiërs probeerden met hun toverformules ook muggen tevoorschijn te 
brengen, maar zij slaagden daar niet in. Omdat alle mensen en dieren onder 
de muggen zaten, 15zeiden de magiërs tegen de  farao: ‘Hier moet een god de 
hand in hebben!’ Maar de  farao  bleef onverzettelijk, hij wilde niet naar  Mozes  
en  Aäron  luisteren, zoals de HEER gezegd had.
16De HEER zei tegen  Mozes: ‘Wacht de  farao  morgen in alle vroegte op 
wanneer hij naar de rivier gaat, en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER: Laat 
mijn volk gaan om mij te vereren. 17Wilt u mijn volk niet laten gaan, dan stuur 
ik steekvliegen af op u en op uw hovelingen, uw volk en uw  huizen. In de  
huizen  van de Egyptenaren en waar ze maar gaan of staan, zal het wemelen 
van de steekvliegen. 18Maar ik zal die dag een uitzondering maken voor 
Gosen, het gebied waar mijn volk woont, daar zullen de steekvliegen niet 
komen. Zo zal ik u doen beseffen dat ik, de HEER, aanwezig ben in uw land.
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Zingen: Ps. 105:11,12,13,18
11. Water werd bloed, met witte lijven
 kwamen de vissen bovendrijven.
 De kikvors kwaakt’ in land en stad,
 tot waar de koning sliep en at.
 En weer sprak Mozes en terstond
 krioelde ‘t ongedierte rond.

12. De hagel sloeg de rijke landen,
 en in het koren woedden branden.
 Het ooft viel onrijp van de tak,
 die door ‘t geweld der vlagen brak.
 Hij sprak: een sprinkhaanwolk verscheen,
 het allerlaatste groen verdween.

13. Toen kwam de grote nacht der nachten,
 verschrikking voor wie God verachtten.
 Egypte’s koning zag ontsteld
 zijn eerstelingen neergeveld.
 De doodsheraut ging door het land,
 maar God hield Israël in stand.

18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
 opdat het altijd Hem zou vrezen,
 zijn wet betrachten en voortaan
 volstandig op zijn wegen gaan.
 Prijs God om al zijn majesteit.
 Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Lied 723
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
 daar wordt de mens, van dwang gered,
 weer in het licht geheven.
 Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht
 wordt aan het volk dat Hem verwacht
 de ware troost gegeven.
 Zijn Geest weerstaat de valse schijn
 en schrijft in harten het geheim
 van ‘s Vaders grote daden.
 Zo leven wij om Christus’ wil
 te allen tijd gerust en stil
 alleen van zijn genade.
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2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
 drijft rusteloos de eeuwen voort
 wat mensen ook verzinnen.
 En waar de weg onvindbaar scheen
 mochten wij door geloof alleen
 de tocht opnieuw beginnen.
 Gij hebt de vaderen bevrijd
 en uit het diensthuis uitgeleid
 naar ‘t land van melk en honing.
 Hervorm, herschep ook ons geslacht,
 opdat het door de wereldnacht
 de weg vindt naar uw woning.

Onderwijzing

Gebed

Zingen: Lied 376:5,6,7
5. Jezus, oorsprong van mijn leven,
 zon van vreugde, hoog verheven,
 Jezus, hart van mijn beminnen,
 levensbron en licht der zinnen,
 zie ik val hier voor uw voeten,
 laat mij waardig U ontmoeten,
 mij genieten van uw spijze,
 bij U zijn om U te prijzen.

6. Heer, wien liefde heeft bewogen
 neer te dalen uit den hoge,
 die gewillig hebt uw leven
 in de dood voor ons gegeven,
 en uw kostbaar bloed doen vloeien,
 dat wij daaruit zouden bloeien,
 en uw lieflijke geschenken
 altijd liefelijk gedenken.

7. Jezus, ware levensspijze,
 laat mij op de rechte wijze
 eten ‘t brood van uw genade
 tot genezing, niet tot schade,
 Laat mijn ziel uw liefde ervaren,
 die Gij eens zult openbaren,
 als ik zal zijn aangezeten
 en het brood met U zal eten.
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Zingen bij de tafels: Gez. 346:1,2,3,4,5,6 (melodie: Gez. 387 T. Tallis)
1.Ter maaltijd van het lam gereed,
in witte klederen gekleed,
de Rode Zee reeds doorgegaan,
roepen wij koning Christus aan,

2.wiens lichaam is als offerspijs
verzengd op ‘t altaar van het kruis,
wiens rode bloed wij drinken tot
ons eeuwig heil, tot vrede in God.

3.De nacht van Pasen maakt ons vrij,
de doodsengel gaat ons voorbij,
de tyrannie heeft afgedaan
waarmee ons Farao wou slaan.

4.Christus is ‘t Pascha deze nacht,
‘t lam dat ten offer werd gebracht.
Hij is ‘t die ons zijn lichaam bood
als rein en ongedesemd brood.

5.O offerlam dat eeuwig leeft,
de poort der hel verbroken heeft,
gevangenen uit diepe nacht
in ‘t eeuwig licht heeft thuisgebracht,

6.Christus die stralend triomfeert,
als overwinnaar wederkeert,
en bindt de vijand hoe hij woedt,
en ‘t paradijs weer opendoet,

Na de tweede tafel komen de kinderen terug van de nevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Opw. 399
1. Vader God, ik vraag me af 
 hoe ik ooit heb geleef 
 zonder te weten 
 dat Uw vader hart al 
 zo lang om mij geeft
 Maar nu ben ik Uw kind,



7

 nu mag ik wonen in Uw huisgezin 
 en ik zal nooit meer eenzaam zijn
 want Vader, U ben altijd bij mij

 Heer, ik wil U prijzen
 Heer, ik wil U prijzen
 Heer, ik wil U prijzen
 Zolang ik leef.. 

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

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

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Eredienst wordt vanavond gehouden (Voortzetting H.A.)
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
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