
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 6 augustus 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Arjan Stoel
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Jan en Berta

Zingen voor de dienst:
‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ (NLB 800: 1, 4)
‘Samen in de naam van Jezus’ (OPW 167/JdH 98)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (NLB 280: 1, 3, 7)
1. De vreugde voert ons naar dit huis
 waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
 God roept zijn Naam over ons uit
 en wekt in ons het lied.

3. Dit huis, dat alle sporen draagt
 van wie maar mensen zijn,
 de pijler die het alles schraagt,
 wilt Gij die voor ons zijn?

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
 maar blijven zal de kracht,
 die wie hier schuilen verder leidt
 tot alles is volbracht.

Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Zingen Psalm 127: 1, 2
1. Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
 is, alle metselwerk ten spijt,
 de opbouw niets dan ijdelheid.
 Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
 geen wachter, die de vijand keert,
 geen stadsmuur die zijn aanval weert.



2. Voor dag en dauw reeds op te staan
 en op te zijn tot ‘s avonds laat,
 hard werken voor slechts weinig baat
 en schamel brood, ‘t is niets dan waan.
 Hij geeft het immers wie Hij mint,
 als in de slaap, als aan een kind.

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Wij zijn als adem’ (OPW 558)
1. Wij zijn als adem, U was er altijd, 
 Heer van de eeuwen, God van de tijd. 
 Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
 heersend met liefde en majesteit. 

Refrein Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
  waardig is het bloed van het Lam. 
  Hoogste eer, aanbidding en glorie 
  voor uw grote naam, voor uw grote naam. 

2. Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
 Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
 U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
 juichen voor eeuwig in heerlijkheid. 

(Refrein 2x)

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 1:24 – 2:15
24. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat 
er nog aan  Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25. 
waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak 
toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26. het 
mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar 
nu aan zijn  heiligen  onthuld is. 27. Aan hen heeft God bekend willen maken 
hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken:  Christus  is in u, hij is uw hoop op 
goddelijke luister. 28. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen 
en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in  Christus  te 
brengen. 29. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij 
werkzaam is.
2 1. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in  
Laodicea  voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben 
gezien. 2. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in  liefde  bijeenhouden, opdat ze 
tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods 



mysterie:  Christus, 3. in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen 
liggen.
4. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor 
brengt. 5. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, 
en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar 
uw geloof in  Christus  is.

6. Volg de weg van  Christus   Jezus, nu u hem als uw  Heer  aanvaard hebt. 7. Blijf 
in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en 
wees vervuld van dankbaarheid. 8. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen 
door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en 
zich richten op de machten van de wereld en niet op  Christus. 9. Want in hem is 
de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10. en omdat u één bent met hem, het 
hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 
11. In hem bent u ook  besneden, niet door mensenhanden, maar met de  
besnijdenisvanChristus,doorhetafleggenvanhetaardselichaam.12.Toen
u gedoopt werd bent u immers met hem  begraven, en met hem bent u ook tot 
leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft  
opgewekt. 13. U was dood door uw  zonden  en door uw onbesneden staat, maar 
God heeft u samen met  Christus  levend gemaakt toen hij ons al onze  zonden  
kwijtschold. 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden 
aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het  kruis  te nagelen. 15. Hij 
heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande 
gemaakt en in  Christus  over hen getriomfeerd.

Zingen Psalm 1: 1, 2
1. Gezegend hij, die in der bozen raad
 niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
 noch zich door spotters in de kring laat noden,
 waar ieder lacht met God en zijn geboden,
 maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde heeft
 en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat geplant
 waar waterbeken vloeien door het land.
 Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
 te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
 Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
 het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Verkondiging



Zingen lied ‘Meer liefde, meer kracht (HH 309, 2x)
Meer liefde, meer kracht.   Ik aanbid U heer,
laat mij zijn zoals U.    met heel mijn hart,
Meer liefde, meer kracht.   Ik aanbid U Heer,
laat mij zijn zoals U.    met heel mijn verstand.

Ik aanbid U Heer,
met heel mijn kracht,
want U bent mijn Heer.
U bent mijn Heer.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor Light for the world                                              
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (NLB 416: 1, 2, 4)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (antwoord gemeente: Amen 3x)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossingenonderhoudkerkelijkegebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op zondag 13 augustus om:
 09.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen
 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy


