
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 13 augustus 2017 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Janny Mateboer
Organist: Martien van der Knijff
Kosters: Rene en Richard

Zingen voor de dienst:
‘Liefde was het’ (HH 602)
‘O Heer, verberg U niet voor mij (NLB 944:1, 4)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn’ (NLB 1, 2, 5, 7)
1. Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn,
 bij woord en water, brood en wijn,
 waar alles ons een dag voorspelt
 dat hel en dood zijn neergeveld.

5. Gij doet ons reizen door de tijd,
 verbonden in saamhorigheid,
 in vreugde en verwondering,
 in hoop en liefde onderling.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied ‘Hoe lieflijk, hoe goed’ (Psalm 84: 1, 2)
1.	 Hoe	lieflijk,	hoe	goed	is	mij,	Heer,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
	 Hoe	brand	ik	van	verlangen	om
	 te	komen	in	uw	heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
	 beschermt	en	koestert	al	wat	leeft.
 De mus, de zwaluw vindt een woning.
 Haar jongen zijn in veiligheid.
 Mij is een schuilplaats toebereid
 in het paleis van U, mijn Koning.
 Heil hen die toeven aan uw hof / en steeds zich wijden aan uw lof.

2. Ons leven zal geborgen zijn
 en eenmaal zal het morgen zijn,
 als helder licht ons overstraalt;
 een Davidsster die nooit meer daalt.

7. Gij Geest die woorden leven doet
 zodat ons oor het woord ontmoet
 waarmee Gij roept wat nog niet is,
	 uw	toekomst,	uw	geschiedenis.



Wetslezing: Exodus 20: 1-17

Zingen lied ‘Maak mij rein voor U’ (OPW 427)
Maak	mij	rein	voor	U
als gelouterd goud en zuiver zilver,
laat mij zijn voor U
als gelouterd goud, puur goud.

Dwars door het vuur,
maakt	U	mij	rein	en	puur.
Ik	strek	mij	uit	Jezus
naar meer van uw Geest en uw Heiligheid.
Ja	ik	besluit	Jezus	
een	dienst	knecht	te	zijn	van	U	mijn	meester,
steeds tot Uw wil bereid.

Maak	mij	rein	voor	U
als mijn levend schoon, vergeef mij zonden. 
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon. Heilig mij.

Dwars door het vuur
maakt	U	mij	rein	en	puur.
Ik	strek	mij	uit	Jezus
naar meer van uw Geest en uw Heiligheid. 
Ja	ik	besluit	Jezus
een	dienstknecht	te	zijn	van	U	mijn	meester,	steeds	tot	Uw	wil	bereid	

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 2:16 - 3:17
16.	Laat	niemand	u	iets	voorschrijven	op	het	gebied	van	eten	en	drinken	of	
het vieren van feestdagen,  nieuwemaan  en  sabbat. 17. Dit alles is slechts een 
schaduw	van	wat	komt	–	de	werkelijkheid	is		Christus.	18.	Laat	u	niet	veroordelen	
door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in 
visioenen	of	zich	laten	voorstaan	op	eigen	bedenksels.	19.	Zulke	mensen	richten	
zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden 
en	pezen	ondersteund	en	bijeengehouden,	doet	groeien.	20.	Als	u	met		Christus		
dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden 
opleggen	alsof	u	nog	in	de	wereld	leeft?	21.	‘Raak	dit	niet	aan,	proef	dat	niet,	blijf	
daarvan	af’	–	22.	het	zijn	menselijke	voorschriften	en	principes	over	zaken	die	
door	het	gebruik	vergaan.	23.	Dat	moet	allemaal	voor	wijsheid	doorgaan,	maar	
het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; 
het	heeft	geen	enkele	waarde	en	dient	alleen	maar	tot	eigen	bevrediging.
3 1.Als	u	nu	met		Christus		uit	de	dood	bent		opgewekt,	streef	dan	naar	wat	boven	



is,	waar		Christus		zit	aan	de	rechterhand	van	God.	2.	Richt	u	op	wat	boven	is,	niet	
op	wat	op	aarde	is.	3.	U	bent	immers	gestorven,	en	uw	leven	ligt	met		Christus		
verborgen	in	God.	4.	En	wanneer		Christus,	uw	leven,	verschijnt,	zult	ook	u,	
samen met hem, in luister verschijnen.
Het nieuwe leven
5. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage 
begeerten	en	ook	hebzucht	–	hebzucht	is		afgoderij	–,	6.	want	om	deze	dingen	
treft	Gods	toorn	degenen	die	hem		ongehoorzaam		zijn.	7.	Vroeger	hebt	u	ook	die	
weg gevolgd en zo geleefd, 8. maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede 
en	drift,	vloeken	en	schelden.	9.	Bedrieg	elkaar	niet,	nu	u	de	oude	mens	en	zijn	
leefwijze	afgelegd	hebt	10.	en	de	nieuwe	mens	hebt	aangetrokken,	die	steeds	
vernieuwd	wordt	naar	het	beeld	van	zijn	schepper	en	zo	tot	inzicht	komt.	11.	Dan	
is	er	geen	sprake	meer	van	Grieken	of		Joden,	besnedenen	of	onbesnedenen,	
barbaren,	Skythen,		slaven		of	vrijen,	maar	dan	is		Christus		alles	in	allen.
12.	Omdat	God	u	heeft		uitgekozen,	omdat	u	zijn		heiligen		bent	en	hij	u	
liefheeft,	moet	u	zich	kleden	in	innig	medeleven,	in	goedheid,	bescheidenheid,	
zachtmoedigheid	en	geduld.	13.	Verdraag	elkaar	en		vergeef		elkaar	als	iemand	
een	ander	iets	te	verwijten	heeft;	zoals	de		Heer		u		vergeven		heeft,	moet	u	elkaar		
vergeven.	14.	En	bovenal,	kleed	u	in	de		liefde,	dat	is	de	band	die	u	tot	een	
volmaakte	eenheid	maakt.	15.	Laat	in	uw		hart		de		vrede		van		Christus		heersen,	
want	daartoe	bent	u	geroepen	als	de	leden	van	één	lichaam.	Wees	ook	dankbaar.	
16.	Laat		Christus’	woorden	in	al	hun	rijkdom	in	u	wonen;	onderricht	en	vermaan	
elkaar	in	alle	wijsheid,	zing	met	heel	uw		hart		psalmen	en	hymnen	voor	God	en	
liederen die de Geest u vol  genade  ingeeft. 17. Doe alles wat u zegt of doet in de 
naam	van	de		Heer			Jezus,	terwijl	u	God,	de	Vader,	dankt	door	hem.

Zingen lied ‘Lees je Bijbel, bidt elke dag’ (OTH	539)
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	bid	elke	dag,	bid	elke	dag.
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	dat	je	groeien	mag,	
dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees	je	bijbel,	bid	elke	dag,	dat	je	groeien	mag.

Verkondiging

Zingen lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ (OPW 687)
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

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



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

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	/	Heel	mijn	weg	gelopen	heeft

Gebeden: Dank	en	voorbede,	stil	gebed,	Onze	Vader

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

Zingen lied ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ (Psalm 121: 1, 4)
1.	 Ik	sla	mijn	ogen	op	en	zie
	 de	hoge	bergen	aan,	/	waar	komt	mijn	hulp	vandaan	?
 Mijn hulp is van mijn Heere, die
 dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
	 Hij	maakt	het	kwade	goed,	/	Hij	is	het	die	u	hoedt.
	 Hij	zal	uw	komen	en	uw	gaan,
 wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 

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:

 13 augustus om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - zangdienst
 20 augustus om 09.30 uur, voorganger ds. Engelsma uit Hellendoorn
 20 augustus om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen


