
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 27 augustus 2017 om 9.30 uur.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Wilma Limburg
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Gert en Jeanet

    Thema: ‘Stel, Jezus was je broer’

Zingen voor de dienst:
- Lied 280 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’)
- Opw. 687 (‘Heer, wijs mij uw weg’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 31:1,12,19
1. Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
 Gij die mijn sterkte zijt./Om uw gerechtigheid
 wil nimmer mij de rug toekeren.
 Betoon mij uw nabijheid /en stel mij in de vrijheid.

12. Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
 o Heer, zijn in uw hand;/maak mij dan niet te schand!
 Ach, kom mij uit de hand bevrijden
 van wie, op mij verbolgen,/mij totterdood vervolgen.

19. God slaat de trotsen die Hem griefden,
 maar steunt met raad en daad /wie zich op Hem verlaat.
 Hoopt op den Heer, gij zijn geliefden,
 houdt moed, blijft Hem verwachten,/hij schenkt u nieuwe krachten.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: ‘Van A tot Z’ (Hemelhoog 621)
 A van Almachtig, 
 B van Bevrijder,
 C is van Christus, Gezalfde van God.
 D is van Dienaar,
 E is van Eeuwig 
 F van Formeerder, Hij schiep het heelal.

 G van Gekruisigd,
 H is van Hoeksteen,
 I van Immanuël, God is met ons.
 J is van Jezus,



 K is van Koning, 
 L van zijn liefde, die Hij aan mij toont. 

Refrein:
 Van A tot Z
 bent U de hoogste Heer
 Alfa, Omega en zoveel meer
 Oneindig groot
 is ook uw heerschappij
 U bent het einde voor mij

 M van Messias, 
 N is van Ned’rig, 
 O is van Opstanding,
 P van Profeet, 
 Q van I.Q. onze God is de slimste.
 R is van Rots en S is van Schild.
Refrein:

 T is van Toevlucht, een veilige haven,
 U van Uniek,
 Verlosser is V,
 W is de Weg,
 X voor extra bijzonder,
 IJ voor ijzersterk,
 Z van Zoon van God.
Refrein:(2x)

Gods gebod voor kinderen

Zingen: Hemelhoog 686:1,3
1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 door dit leven aan uw hand.
 Ik ben zwak maar Gij zijt machtig,
 wees mijn Gids in ‘t barre land.
 Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,
 vul mij met uw Geest steeds meer.
 vul mij met uw Geest steeds meer.

 
    
 

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

3. Laat door mij uw levend water
 vloeien als een klare stroom.
 O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later
 dat uw Geest over allen koom’.
 Machtig Heiland, mijn Verlosser,
 kom, Heer Jezus, in uw kracht.
 kom, Heer Jezus, in uw kracht.



Schriftlezing: Johannes 7:1-10 en 37-38 (NBV)
71Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden 
daar hem wilden doden. 2Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, 3en daarom 
spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook 
je leerlingen het werk dat je doet. 4Niemand doet toch iets in het geheim als hij 
bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ 
5Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. 6Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog 
niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. 7De wereld kan jullie niet haten, maar mij 
haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. 8Gaan jullie maar naar het 
feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’ 9Dat zei hij, en hij bleef in 
Galilea. 10Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, 
niet openlijk, maar in het geheim.

37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en 
hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend 
water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 

Zingen: Ps. 69:3,8
3. Het is om U dat ik word afgeweerd,
 om U draag ik het brandmerk van de schande,
 verbroken zijn de broederlijke banden,
 de ijver voor uw huis heeft mij verteerd.
 De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer
 en met de vinger word ik nagewezen.
 Mijn rouw en tranen keren tot mij weer.
 In aller oog moet ik verachting lezen.

8. Maar ik, die diep gebukt ga onder leed,
 ik zal nochtans uw grote goedheid prijzen.
 Dat is U liever, Heer, dan eerbewijzen,
	 offers	waarmee	men	voor	het	altaar	treedt.
 Als uit de afgrond zo uw lof opgaat,
 dan zal dat uw bedroefden blijdschap geven,
 daar Gij de onderdrukten gadeslaat.
 Gij allen die God zoekt, uw hart herleve!

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Gez. 402:1,5,6a, 7b.
1.  Verheugt u, christenen, tesaam!
 Laat ons van vreugde springen
 en zegenen Gods grote naam;
 laat ons de Heer bezingen,
 die ons zo machtig heeft bevrijd,
 die voor der mensen zaligheid
 de hoogste prijs betaalde.



6  De Zoon deed naar zijn Vaders wens;
 en uit een aardse moeder
 geboren, zoals ieder mens,
 werd Hij mij tot een broeder.
 ‘Want Ik ben de_uwe, gij zijt mijn,
 en waar Ik ben, daar zult gij zijn,
 geen vijand zal ons scheiden’.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:1e collecte voor de Diakonie
            2e collecte voor het Jeugdwerk

Zingen: Lied 489:1,2
1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
 de morgenster is opgegaan,
 een mensenkind voor ons geboren,
 God zal ons redden is zijn naam.
 Opent uw hart, geloof uw ogen,
 vertrouw u toe aan wat gij ziet:
 hoe ‘t woord van God van alzo hoge
 hier menselijk aan ons geschiedt.

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 Eredienst is vanavond.
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.J. de Kok te Diever (Jongerendienst)

5  Hij sprak tot zijn geliefde Zoon:
 ‘Ik kan ‘t niet langer lijden;
 nu is het tijd, verlaat mijn troon
 en stel U aan zijn zijde;
 sta voor hem in als bondgenoot,
 verdelg de zonde en de dood
 en laat hem met U leven’.

2. Geen ander teken ons gegeven
 geen licht in onze duisternis
 dan deze mens om mee te leven
 een God die onze broeder is.
 Zing voor uw God, Hij openbaarde
 in Jezus zijn menslievendheid.
 Zo wordt de wereld nieuwe aarde
 en alle vlees aanschouwt het heil.


