
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 30 juli 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jet Roetman
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Gert en Jeanet

Zingen voor de dienst:
‘Laat ons de Heer lofzingen’ (NLB 864: 1, 3)
‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (OPW 518)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘In de veelheid van geluiden’ (NLB 283: 1, 2, 5)
1. In de veelheid van geluiden,
 in het stormen van de tijd,
 zoeken wij het zachte suizen
 van het woord, dat ons verblijdt

2. En van overal gekomen,
 drinkend uit de ene bron,
 bidden wij om nieuwe dromen,
 richten wij ons naar de zon.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
 al uw liefde ons besteedt,
 zingend zullen wij U roemen
 en dit huis juicht met ons mee!

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen lied ‘Evenals een moede hinde’ (Psalm 42: 1, 2, 3)
1. Evenals een moede hinde
 naar het klare water smacht,
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
 die ik ademloos verwacht.
 Ja, ik zoek zijn aangezicht,
 God van leven, God van licht.
 Wanneer zal ik Hem weer loven,
 juichend staan in zijn voorhoven?



2. Tranen heb ik onder ‘t klagen
 tot mijn spijze dag en nacht
 als mijn haters honend vragen:
 ‘Waar is God dien gij verwacht?’
 Ik gedenk hoe ik vooraan
 in de reien op mocht gaan,
 om mijn dank Hem op te dragen
 in zijn Huis op hoogtijdagen.

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
 vleugellam geslagen ziel,
 hoop op God en wees geborgen.
 Hij verheft wie nederviel.
 Eens verschijn ik voor den Heer,
 vindt mijn ziel het danklied weer.
 Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
 dikwijls aan de dood ontheven.

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Licht van de wereld’ (OPW 595)
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie U bent.
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!

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)

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. (refrein)

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 1-23
1. Van  Paulus, door Gods wil  apostel  van  Christus   Jezus, en van onze broeder 
Timoteüs. 2. Aan de  heiligen  in  Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn 
in  Christus.  Genade  zij u en  vrede  van God, onze Vader. 
3. In al onze  gebeden  danken wij God, de Vader van onze  Heer   Jezus   Christus, 
voor u, 4. want we hebben gehoord dat u in  Christus   Jezus  gelooft en alle  heiligen  
liefhebt, 5. omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u 
gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het  evangelie  6. u bereikte. 



Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u 
over Gods  genade  hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7. Onze geliefde 
medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van  Christus  voor u inzet, heeft 
u daarin onderwezen. 8. En hij heeft ons verteld over de  liefde  die de Geest in u 
opwekt.
9. Daarom  bidden  wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord 
hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid 
en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10. Dan zult u leven zoals het past 
tegenover de  Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het 
goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11. en u zult door zijn luisterrijke 
macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in 
de  erfenis  die alle  heiligen  wacht in het licht. 13. Hij heeft ons gered uit de macht 
van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14. die 
ons de verlossing heeft gebracht, de  vergeving  van onze  zonden.
 15. Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene  van heel de 
 schepping:
 16. in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het
 zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles
 is door hem en voor hem geschapen.
 17. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene 
 van de doden, om in alles de eerste te zijn:
 19. in hem heeft heel de volheid willen wonen
 20. en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde
 en alles in de hemel, door  vrede  te brengen met zijn  bloed  aan het  kruis.
21. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al  het kwaad  dat u deed 
vijandig gezind, 22. maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam 
met zich verzoend om u  heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23. 
Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het  
evangelie  brengt, het  evangelie  dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen 
onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik,  Paulus, de dienaar ben geworden.

Zingen lied ‘God heeft het eerste woord’ (NLB 513: 1, 3, 4)
1. God heeft het eerste woord.
 Hij heeft in den beginne
 het licht doen overwinnen,
 Hij spreekt nog altijd voort.

4. God staat aan het begin
 en Hij komt aan het einde.
 Zijn woord is van het zijnde
 oorsprong en doel en zin.

Verkondiging

3. God heeft het laatste woord.
 Wat Hij van oudsher zeide,
 wordt aan het eind der tijden
 in heel zijn rijk gehoord.



Zingen lied ‘Looft God, looft Hem overal’ (Psalm 150: 1)
1. Looft God, looft Hem overal.
 Looft de Koning van ‘t heelal
 om zijn wonderbare macht,
 om de heerlijkheid en kracht
 van zijn naam en eeuwig wezen.
 Looft de daden, groot en goed,
 die Hij triomferend doet.
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Gebeden

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

Zingen 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 (antwoord gemeente: Amen 3x)

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op zondag 6 augustus om:
   09.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
   19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen


