
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 11 juni 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Henri Boer
Organist: dhr. Martien van der Knijff
Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg

    Thema: ‘Dat staat ook in de Bijbel’

Zingen voor de dienst:
- ‘Dank U, Vader van de lichten’ (HH 555) 
- ‘Heilige Geest van God’ (Opw. 343)2x

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 143:1,9
1. O Here, hoor naar mijn gebeden,
 zie mij als smeek’ling tot U treden,
 verhoor mij, God, die trouw betoont,
 die ieder richt naar recht en reden,
 die boven ons als koning troont.

9. Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde,
 mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
 Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
 Uw goede Geest zij mijn geleide;
 voer mij in een geëffend land.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 705:1 (trinitatis)
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!

Gods gebod: 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 teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgode-
rij  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 841:1,3,4
1. Wat zijn de goede vruchten,
 die groeien aan de Geest?
 De liefde en de vreugde,
 de vrede allerrmeest,
 geduld om te verdragen
 en goedertierenheid,
 geloof om veel te vragen,
 te vragen honderd uit;

4. Maar wie zich door de hemel
 laat helpen uit de droom,
 die vindt de boom des levens,
 de messiaanse boom
 en als hij zich laat enten
 hier in dit aardse dal,
 dan rijpt hij in de lente
 tot hij vruchtdragen zal.

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

Schriftlezing: 1 Johannes 4:1-6
1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of 
een  geest van God  komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld 
verschenen. 2 De  Geest van God  herkent u hieraan: iedere geest die belijdt 
dat  Jezus   Christus  als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die 
dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de  antichrist, waarvan 
u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4 U,  kinderen, 
komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in 
u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen 
uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de 
wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. 
Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest
van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
 maar vasthoudt tot het eind,
 wie zijn bestaan niet kruisigt,
 hoezeer hij levend schijnt,
 hij gaat voorgoed verloren,
 het leven dat hij koos
 is tevergeefs geboren
 en eindigt vruchteloos.



Schriftlezing: Jakobus 4:1-10
1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is 
het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar 
iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel 
niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet  bidt. 3 En als u  
bidt  ontvangt u niets, omdat u verkeerd  bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen. 4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld 
vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt 
zich tot vijand van God. 5 Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: 
‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; 6 maar de  genade  die 
hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, 
maar aan nederigen schenkt hij zijn  genade.’ 7 Onderwerp u dus aan God, en 
verzet u tegen de  duivel, dan zal die van u wegvluchten. 8 Nader tot God, dan 
zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw  hart, weifelaars. 
9 Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veran-
deren in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de  Heer, 
dan zal hij u verheffen.

Zingen: Ps. 51:1,5
1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
 ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
 Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
 Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
 reinig mij door uw diepe mededogen.
 Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en scheit,
 mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht,
 geef mij een vaste geest, die diep van binnen
 zonder onzekerheid U blijft beminnen,
 verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
 Ontneem mij niet uw heil’ge Geest, o God,
 laat in uw heil mijn hart zich U verblijden,
 en richt geheel mijn wil op uw gebod,
 dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Verkondiging 
Zingen: Lied 755 
1. Toch overwint eens de genade,
 en maakt een einde aan de nacht.
 Dan onderwerpt de Heer het kwade,
 dan is de strijd des doods volbracht.
 De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
 verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
 als Hem elk volk is toegedaan;
 Uit aard’ en hemel opgerezen
 vangt dan het nieuwe loflied aan.
 als ieder voor de Heer zich buigt
 en aller stem Gods lof getuigt.



Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:
1e collecte bestemd voor de Vakantiebijbelweek
2e collecte bestemd voor Pastoraat een Eredienst

Zingen: Zingen: Lied 704:3
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.

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

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 zijn vanmiddag/vanavond
 aanvang: 14.30 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw (aangepastedienst)
 aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. Van Maanen (zangdienst)
                  Zondag 18 juni 
 aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw (doopdienst)
 zondag 18 juni aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. Van Ark te Wapenveld
 zondag 18 juni aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J.van Maanen
 (verdiepingsdienst)


