
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 20 aug. 2017 om 19.00 uur
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Wilma Dekker
Organist:
m.m.v. enkele muzikanten
Kosters: Rudi en Anita

Zingen voor de dienst
- ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ (NLB 837: 1, 4)
- ‘God heb ik lief’ (Psalm 116: 1, 2)

Mededelingen

Aanvangslied: ‘Rond het licht dat leven doet’ (NLB 287: 1, 2)
1.  Rond het licht dat leven doet
  groeten wij elkaar met vrede;
  wie in voor- of tegenspoed
  zegen zoekt, mag binnentreden, 
  bij de Heer zijn wij hier thuis,
  kind aan huis.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Lied: ‘O Heer, er is geen trots in mij’ (Psalm 131)
1.  O Heer, er is geen trots in mij,
  ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
  ik zoek niet met een waanwijs oog
  naar wat te groot is en te hoog.

2.  Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
  gevoegd in vrede, mild en stil,
  zoals het pas gespeende kind
  troost in zijn moeders armen vindt?

3.  Gespeend en toch getroost, zo laat
  mijn ziel zich leiden door Gods raad.
  Hoop, Israël, op God den Heer,
  rust bij Hem nu en immermeer

Geloofsbelijdenis

Lied: ‘Licht van de wereld’ (opw 595) 
1.  Licht van de wereld 
  U scheen in mijn duisternis,
  nu mag ik zien wie u bent.

2.  Rond het boek van zijn verbond
  noemen wij elkaar bij name,
  roepen wij met hart en mond
 l evenswoorden: ja en amen  
  als de kerk van liefde leest
  is het feest!



  Liefde die maakt dat ik u wil kennen Heer,
  bij u wil zijn elk moment.

Refrein:
  Voor U wil ik mij buigen,
  U wil ik aanbidden,
  U wil ik herkennen als mijn heer.
  Want U alleen bent waardig,
  heilig en rechtvaardig 
  U bent zo geweldig goed voor mij!

2.  Hemelse Heer, 
  U, die hoog en verheven bent,
  Koning vol glorie en macht,
  bent als een kind naar de wereld gekomen,
  legde Uw heerlijkheid af.

  Refrein 2x
  En nooit besef,ik hoe U leed,
  de pijn die al mijn zonde deed.2x

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 3:18 – 4:18

18Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met 
de Heer. 19Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 20Kinde-
ren, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. 21Vaders, vit 
niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. 22Slaven, gehoorzaam uw 
aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst 
te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23Wat u ook doet, doe het 
van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 24want u weet dat 
u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! 
25Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt.

4.1Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u 
weet dat ook u een meester hebt, in de hemel.2Blijf bidden en blijf daarbij waak-
zaam en dankbaar. 3En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om 
het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, 4en bid dat ik 
het mag onthullen zoals het moet. 5Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders 
en benut iedere gelegenheid, 6en als u wilt weten hoe u op de mensen moet re-
ageren: vriendelijk, maar beslist.Groeten7Tychikus, onze geliefde broeder, onze 
trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u alles over mij vertellen. 8Hem 
stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed 
in te spreken, 9samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die een 
van u is; zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat.10Aristarchus, mijn me-
degevangene, Barnabas’ neef Marcus (over wie u al instructies hebt gekregen: 



ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt) 11en Jezus Justus groeten u; zij zijn 
de enige Joden die met mij meewerken voor Gods koninkrijk, en ze zijn dan ook 
een grote troost voor me geweest. 12Epafras, een dienaar van Christus Jezus 
en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als vol-
maakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. 
13Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen 
in Laodicea en Hiërapolis. 14Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten 
u. 15Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de ge-
meente die bij haar thuis samenkomt? 16Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, 
moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, 
en dat u de brief aan hen te lezen krijgt. 17En zeg tegen Archippus: ‘Let erop 
dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult.’ 18Een eigenhan-
dig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! Genade zij met u.

Lied: ‘Alles wat er staat geschreven’ (NLB 319: 1, 4, 5, 6)
1.  Alles wat er staat geschreven,
  Heer doe ons verstaan,
  want uw woorden zijn ons leven,
  spreek ons aan!

4.  Wat de sterren niet verzwijgen
  sprak tot Abraham,
  en een ster riep de drie wijzen
  toen Hij kwam.

5.  Jezus heeft het laatst gesproken
  en zijn stem gaat voort,
  want als graan is Hij gebroken
  woord voor woord.

6.  Zend uw regen uit de wolken
  die het groeien doet:
  graan dat brood wordt voor uw volk in
  overvloed.

Verkondiging

Lied: ‘Heer, wijs mij uw weg’ (opw 687) 
1.  Heer, wijs mij Uw weg
  En leid mij als een kind
  Dat heel de levensweg
  Slechts in U richting vindt
  Als mij de moed ontbreekt
  Om door te gaan
  Troost mij dan liefdevol
  En moedig mij weer aan

2.  Heer, leer mij Uw weg
  Die zuiver is en goed
  Uw woord is onderweg
  Als een lamp voor mijn voet
  Als mij het zicht ontbreekt
  Het donker is
  Leidt mij dan op Uw weg
  De weg die eeuwig is



3.  Heer, leer mij Uw wil
  Aanvaarden als een kind
  Dat blindelings en stil
  U vertrouwd, vrede vindt
  Als mij de wil ontbreekt
  Uw weg te gaan
  Spreek door Uw woord en Geest
  Mijn hart en leven aan

Gebed

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

Lied: ‘De zon daalt in de zee’ (NLB 253: 1, 2, 3)
1.  De zon daalt in de zee.
  De duisternis valt in.
  Ik loof de goede God.
  Hij geeft mij dag en nacht:
  mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

2.  Laat dagen in de nacht,
  waar wanhoop heerst en dood,
  geloof en hoop op U:
  U hebt uw schepping lief,
  U hebt uw schepping innig lief.

3.  Kom, nacht, en troost ons zacht.
  Kom, God, genees ons hart.
  Kom, leg uw hand op ons
  en heel zo elke wond.
  Heel, Vader, ook de diepste wond.

Zegen (3x amen)

Bij de uitgang is de collecte voor Aflossing en Onderhoud Kerkelijke gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 27 aug. 2017

   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw

   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. J.de Kok (jongerendienst)

4.  Heer, toon mij Uw plan
  Maak door Uw Geest bekend
  Hoe ik U dienen kan
  En waarheen U mij zendt
  Als ik de weg niet weet
  De hoop opgeef
  Toon mij dat Christus            ) 2x
  Heel mijn weg gelopen heeft)


