
Liturgie voor de zangdienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 11 juni 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Henri Boer
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Gerrit en Marrie

Zingen voor de dienst:
‘Ik sla mijn ogen op en zie’ (Psalm 121: 1, 2)
‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ (Psalm 122: 1, 2)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (OPW 281)
Als een hert dat verlangt naar water, / zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. / Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied ‘Dank, dank nu allen God’ (NLB 704: 1, 2, 3)
1. Dankt, dankt nu allen God
 met hart en mond en handen,
 die grote dingen doet
 hier en in alle landen,
 die ons van kindsbeen aan,
 ja, van de moederschoot,
 zijn vaderlijke hand
 en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God /  die troont in ‘t licht daarboven.
 Hem, Vader, Zoon en Geest / moet heel de schepping loven.
 Van Hem, de ene Heer, /  gaf het verleden blijk,
 het heden zingt zijn eer, / de toekomst is zijn rijk.

Zingen lied ‘Ere zij aan God, de Vader’ (NLB 705: 1, 2, 3, 4)
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heilge Geest, de Trooster,
 de Drie-eenge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de Drie-eenge in zijn troon!

2. Die eeuwig rijke God
 moog’ ons reeds in dit leven
 een vrij en vrolijk hart
 en milde vrede geven.
 Die uit genade ons
 behoudt te allen tijd,
 is hier en overal
 een helper die bevrijdt.

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
 ons van alle smet bevrijdt,
 eer zij Hem die ons gekroond heeft,
 koningen in heerlijkheid.
 Halleluja, halleluja,
 ere zij het Lam gewijd.



3. Ere zij de Heer der englen,    4.  Halleluja, lof, aanbidding
 ere zij de Heer der kerk,                              Brengen englen U ter eer,
 ere aan de Heer der volken;                        heerlijkheid en kracht en machten
 aard’ en hemel looft uw werk!                      legt uw schepping voor U neer.
 Halleluja, halleluja,                                       Halleluja, halleluja,
 looft de Koning, heel zijn kerk!                     lof zij U, der heren Heer!

Zingen lied ‘Ik geloof in God de Vader’ (OPW 347)
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand

Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer, (2x)
Naam aller Namen, naam aller Namen.

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-39:
18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat 
tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19. De schepping 
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods  kinderen  zijn. 20. Want 
de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die 
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21. omdat ook 
de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en 
zal delen in de vrijheid en luister die Gods  kinderen  geschonken wordt. 22. Wij 
weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23. En 
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook 
wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we  kinderen  van God 
zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24. In deze hoop zijn we gered. Als 
we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. 
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25. Maar als wij hopen op wat nog niet 
zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26. De Geest helpt ons 
in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons  gebed  tegen God moeten 
zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27. God, die 
ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens 
zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28. En wij weten dat voor wie God  
liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het 
goede. 29. Wie hij al van tevoren heeft  uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren 
toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de  eerstgeborene  

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Hei’lge Geest.
Die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister,
zal de mensheid voor Hem staan,
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam.

Jezus, U bent Heer,
U bent Heer, (2x)
Naam aller namen, naam aller namen.



moest zijn van talloze broeders en zusters. 30. Wie hij hiertoe heeft bestemd, 
heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en 
wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32. Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33. 
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34. Wie zal 
hen veroordelen?  Christus   Jezus, die gestorven is, meer nog, die is  opgewekt  
en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35. Wat zal ons scheiden van 
de  liefde  van  Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 
gevaar of het  zwaard? 36. Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag 
gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37. Maar wij zegevieren in dit 
alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38. Ik ben ervan overtuigd dat 
dood noch leven,  engelen  noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
39. hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de  liefde  van God, die hij ons gegeven heeft in  Christus   Jezus, onze  
Heer.
    Verkondiging

Zingen lied ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (NLB 978: 1, 3)
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
 de aarde met haar wel en wee,
 de steile bergen, koele meren,
 het vaste land, de onzeekre zee.
 Van U getuigen dag en nacht.
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Zingen lied ‘Christus, onze Heer, verrees’ (NLB 624: 1, 2, 3)
1. Christus, onze Heer, verrees,
 halleluja!
 Heilge dag na angst en vrees,
 halleluja!
 Die verhoogd werd aan het kruis,
 halleluja,
 bracht ons in Gods vrijheid thuis,
 halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 
 halleluja,
 heeft verzoening ons bereid, 
 halleluja!
 Nu is Hij der heemlen Heer, 
 halleluja!
 Englen juublen Hem ter eer, 
 halleluja!

3. Gij hebt de bloemen op de velden
 met koninklijke pracht bekleed.
 De zorgeloze vogels melden
 dat Gij uw schepping niet vergeet.
 ‘t Is alles een gelijkenis
 van meer dan aards geheimenis.

2. Prijst nu Christus in ons lied,
 haleluja,
 die in heerlijkheid gebiedt,
 halleluja,
 die aanvaardde kruis en graf,
 halleluja,
 dat Hij zondaars ‘t leven gaf,
 halleluja!



Zingen lied ‘Hier in uw heiligdom’ (HH 539: 1, 2, 3)
1. Hier in Uw heiligdom,
 dicht bij de troon,
 vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
 Zo komen wij tot U 
 met heilig ontzag,
 als uw Geest ons trekt tot U.

3. Heer, ik wil horen, / uw zachte stem.
 Laat and’re stemmen in mij zwijgen, / open mijn ogen Heer.
 Opdat ik het licht / van Uw aangezicht zal zien

Gebeden

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

Zingen lied ‘Stil, wees stil’ (OPW 717)
Stil mijn ziel wees stil / en wees niet bang / voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, / Hij is er bij / in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God U bent mijn God / en ik vertrouw op U / en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een / vaste geest binnen in mij / die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil / en dwaal niet af / dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem / en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)

Stil mijn ziel wees stil / en laat nooit los / de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer / de zwartste nacht / verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 

God U bent mijn God / en ik vertrouw op U / en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een / vaste geest binnen in mij / die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen. 

Zegen (antwoord gemeente: Amen, amen, amen)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

De volgende Erediensten zijn op 18 juni om:
   09.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw (doopdienst)
     16.30 uur, voorganger ds. J.P. van Ark (middagdienst)
 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen (verdiepingsdienst)

2. Rein door Uw zuiver bloed,
 met zekerheid.
 Dat wij geborgen in Uw liefde zijn,
 staan wij vrijmoedig hier.
 En antwoordt ons hart
 op de roepstem van Uw Geest.


