
Liturgie voor de Eredienst 
van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 10 september 2017 om 19.00 uur.

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen 
Ouderling van dienst:  Jet Roetman

Muzikale begeleiding: Henk van der Weerd
 Kosters: Jan en Bertha 

Thema: geweld in de Bijbel

Zingen voor de dienst:
- ‘Wees mijn verlangen’ (OPW 520
- ‘Voorwaarts Christenstrijders’ (JdH 106: 1, 3)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (NLB 280: 1, 3 en 6)
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?

6. vervul ons met een neuw bestaan
 van ‘t woord, waarin Gij spreekt
 en reik ons zelf als leeftocht aan
 het brood, dat Gij ond breekt. 

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Lied: ‘O Heer, de koning is verheugd’ (Psalm 21: 1, 5 en 7)
1.  O Heer, de koning is verheugd!
 Hij wil uw almacht prijzen,
 U juichend dank bewijzen.
 Gij schonk hem dapperheid en deugd.
 Gij hebt op zijn gebed
 hem door uw hulp gered.

5.  Moge uw hand de vijand slaan
 en roken doen zijn landen.
 Moge Gods toorn ontbranden
 en ‘t boos geslacht doen ondergaan.
 Dan zal de aarde rein,
 bevrijd de mensheid zijn.

Lied: ‘Jezus ga ons voor’ (NLB 835: 1)
 Jezus, ga ons voor
 deze wereld door,
 en U volgend op uw schreden
 gaan wij moedig met U mede.
 Leid ons aan uw hand
 naar het vaderland.

Gebed

Collecte: 1e Diaconie
   2e Pastoraat & Eredienst 

Lied: ‘De dag, door uwe gunst ontvangen’ (NLB 248: 1, 2 en 3)
1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
 is weer voorbij, de nacht genaakt;
 en dankbaar klinken onze zangen
 tot U, die ‘t licht en ‘t duister maakt. 

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
 als hier het daglicht onderduikt,
 weer nieuwe zangen op doet stijgen,
 ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
 op aard nooit onderbroken wordt,
 maar steeds opnieuw door mensenmonden
 gezongen en gesproken wordt.

Zegen (3x amen)

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Aflossing&onderhoud kerkelijke   
                                                      gebouwen

Denkt u ook aan de Zendingsbussen?

7.  Verhef U in uw kracht, o Heer,
 toon uw geducht vermogen
 aan sterfelijke ogen.
 Wij willen zingen tot uw eer,
 willen uw wondermacht
 lofzingen dag en nacht.
 

  De volgende Erediensten zijn op zondag 17 september
  aanvang  9.30 uur Voorganger: Ds. G.H. Labooy (Startzondag)
     19.00 uur Voorganger: Marcel Versteeg (Jeugddienst)



Geloofsbelijdenis

Lied: ‘Ere zij aan God de Vader’ (NLB 705: 1, 2 en 3)
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
 de Drie-een’ge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de Drie-een’ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
 ons van alle smet bevrijdt,
 eer zij Hem die ons gekroond heeft,
 koningen in heerlijkheid.
 Halleluja, halleluja,
 ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der eng’len,
 ere zij de Heer der kerk,
 ere aan de Heer der volken;
 aard’ en hemel looft uw werk!
 Halleluja, halleluja,
 looft de Koning, heel zijn kerk!

Gebed

Schriftlezingen:
- Rechters 16: 25-30
25Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had iemand 
voorgesteld»: ‘Laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen.’ Simson werd 
uit de gevangenis gehaald en moest om de feestgangers te vermaken tussen de 
zuilen van de tempel gaan staan. 26Hij vroeg aan de jongen die hem geleidde: ‘Zet 
me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust, dan kan ik daarte-
gen steunen.’ 27De tempel was vol mensen, onder wie de Filistijnse stadsvorsten, 
en er waren ook nog zo’n drieduizend mannen en vrouwen op het dak geklommen 
om naar Simson te kijken en hem uit te jouwen. 28Maar Simson riep de HEER om 
hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal 
genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen» op de Filisti-
jnen kan wreken.’ 29Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de 
tempel, zette zich met beide handen schrap 30en riep uit: ‘Mijn dood zal de dood 
zijn van de Filistijnen!’ Toen duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in en alle 
aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn 
dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven.
- Johannes 18: 33-38
33 Pilatus ging het gebouw weer binnen en liet Jezus bij zich brengen. ‘Bent U de 
koning van de Joden?’ vroeg hij. 34 ‘Bent u zelf op die gedachte gekomen?’ vroeg 
Jezus. ‘Of hebben anderen u dat verteld?’ 35 ‘Ik ben geen Jood!’ zei Pilatus. ‘U bent 
hier gebracht door de priesters van uw eigen volk. Waarom weet ik niet. Wat hebt 

U gedaan?’ 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat 
zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat Ik in de handen 
van de Joden was gevallen. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’ 37 ‘Bent 
U dan toch een koning?’ vroeg Pilatus. ‘U gebruikt zelf het woord koning,’ was Je-
zus antwoord. ‘Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend 
te maken. Ieder die de waarheid liefheeft, luistert naar wat Ik zeg.’ 38 ‘Waarheid?’ 
vroeg Pilatus. ‘Wat is waarheid?’ Hij ging weer naar buiten en zei tegen de Joden: 
‘Volgens mij heeft Hij geen misdaad begaan.
- Openbaring 19: 11-16, 19-21
11 Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop 
zat, heet Trouw en Oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig. 12 
Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de 
enige die de naam kent die op Hem geschreven is. 13 Het kleed dat Hij draagt, is 
in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is: Woord van God. 
14 De hemelse legers volgen Hem op witte paarden, zij hebben kleren van zuiver 
wit linnen aan. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige 
volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in 
de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. 16 Op zijn kleed en op 
zijn dij staat deze naam: ‘Koning over alle koningen en Heer over alle heren.’ 
19 Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers 
verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. 
20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het 
oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden ver-
leid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aan-
baden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende 
zwavel gegooid. 21 Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond 
van Hem die op het paard zat. En alle vogels deden zich tegoed aan hun vlees.

Lied: ‘Volkomen is Gods weg’ (Psalm 19: 2 en 3 (berijming DNP, zie onder))

2. Volkomen is Gods wet:
 een kracht die mensen redt, 
 een goed getuigenis.
 Wie zijn bevelen eert
 leeft vreugdevol en leert
 wat ware wijsheid is.
 Gods woord houdt eeuwig stand.
 Puur goud of diamant
 heeft lang niet zoveel waarde.
 Honing smaakt minder zoet
 en doet veel minder goed
 dan Gods gebod op aarde.

Verkondiging

3. HEER, uw bevel geeft raad:
 U waarschuwt voor het kwaad
 en schenkt uw knechten loon.
 Maar, ondanks wat U zegt,
 wie kent zijn fouten echt?
 Maak mij hartgrondig schoon.
 Leer mij bescheidenheid.
 Dan word ik niet verleid
 tot dingen die niet deugen.
 Laat alles wat ik zeg
 of peinzend overleg,
 mijn redder, U verheugen.


