
Liturgie voor de Eredienst 
van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’

op zondag 3 september 2017 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw

Ouderling van dienst: dhr.Jan Boneschansker
Muzikale begeleiding: organist en Roemenië-band

Kosters: Marrie en Gerrit

Terugkomdienst Roemenië-project

Zingen voor de dienst:
- Opw. 764 ('U zult altijd voor ons strijden')
- Opw. 770 ('Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam')

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 98:1,3 en 4
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here
 want Hij bracht wonderen tot stand.
 Wij zien Hem heerlijk triomferen
 met opgeheven rechterhand.
 Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
 bevrijdend heil en bindend recht
 voor alle volkeren op aarde.
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4. Laat alle zeeen, alle landen
 Hem prijzen met een blij geluid.
 Rivieren klappen in de handen,
 de bergen jubelen het uit.
 Hij komt, Hij komt de aarde richten,
 Hij komt, o volken weest verblijd,
 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
 zijn heil en zijn gerechtigheid.

Impressie van het Roemenië-project (filmpje) 

Zingen: Opw. 732

Refrein: Wat een wonder dat ik
 meewerken mag in Uw koninkrijk,
 dat ik meewerken mag
 en ik U van dienst kan zijn.
 Met eigen handen
 zal ik werken aan Uw recht.
 Ik dank U Heer
 en doe graag wat U mij zegt.

3.	Laat	heel	de	aard’	een	loflied	wezen,
 de psalmen gaan van mond tot mond.
 De naam des Heren wordt geprezen,
 lofzangen gaan de wereld rond.
 Hosanna voor de grote Koning,
 verhef, bazuin, uw stem van goud,
 de Heer heeft onder ons zijn woning,
 de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed 
Bemoediging en Groet

1. Wij mogen bidden voor wie ziek is,
 koken voor wie honger heeft,
 steunen wie de kracht mist,
 troosten wie gevangen leeft.
 Jezus deed het ons voor:
 de Vader geeft, wij geven door.

2. Wij mogen zorgen voor wie arm is,
 kleden wie geen kleren heeft,
 helpen wie gevlucht is,
 delen met wie niets meer heeft.
 Jezus deed het ons voor:
 de Vader geeft, wij geven door.

  De volgende Erediensten zijn op zondag 10 september
  aanvang  9.30 uur Voorganger: Ds. G.H. Labooy
     16.30 uur Voorganger: Ds. A.H. van Veluw (middagdienst)
     19.00 uur Voorganger: Ds. H.J. van Maanen



Uit de brieven geschreven aan jezelf
- Judith Meuleman 
Zingen: Lied 912:1
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid

- Colinda Verhoek
Zingen: Lied 912:6
6.  Neem ook mijne liefde, Heer,
 ‘k leg voor U haar schatten neer.
 Neem mijzelf en voor altijd
 ben ik aan U toegewijd.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 14:25-35 (NBV)
25 Grote groepen mensen reisden met Jezus mee. Jezus draaide Zich naar hen om 
en zei: 26 “Als je bij Mij komt, moet je meer van Mij houden dan van je vader en moe-
der, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van Mij houden dan 
van je eigen leven. Anders kun je niet mijn leerling zijn. 27 Als je niet het kruis draagt  
en Mij volgt, kun je geen leerling van Mij zijn. 28 Als je een toren wil gaan bouwen, 
ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je 
het werk zal kunnen afmaken? 29 Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat 
je het fundament hebt gelegd. Dan zal iedereen je uitlachen! 30 Ze zullen zeggen: 
‘Ha, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!’ 31 En als een koning 
tegen een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij het met 
een leger van 10.000 man zal kunnen winnen van iemand die een leger van 20.000 
man heeft. 32 En als hij denkt dat hij niet zal kunnen winnen, stuurt hij boodschap-
pers naar de andere koning als die nog ver weg is met zijn leger. En hij vraagt hem 
op welke voorwaarden hij vrede met hem kan sluiten. 33 Zo kunnen jullie dus alleen 
maar mijn leerling zijn, als jullie alles wat jullie hebben, kunnen loslaten. 34 Zout is 
iets goeds, maar als zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout ma-
ken? 35 Het is niet geschikt voor de akker en niet geschikt voor de mestkuil.  Het 
wordt gewoon weggegooid. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren!”

Zingen: Opw. 767
 Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,
 als broers en als zussen, om elkaar geven
 en open en eerlijk met elkaar omgaan,
 de vrede bewaren en eensgezind leven.
 En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
 de zegen van God,een eindeloos leven.

Verkondiging: En nu verder: Jezus navolgen is Volhouden! 

Zingen: Lied 835:1,2 en 4
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.

4. In de woestenij,
 Heer, blijf ons nabij
 met uw troost en met uw zegen
 tot aan ‘t eind van onze wegen.
 Leid ons op uw tijd
 in uw heerlijkheid.

Dankgebed

Inzameling van de gaven (Roemenië-band speelt en zingt: 
                    'Ik wens jou' van Trinity) 
1e Collecte Kerk in Aktie (Missionair werk en kerkgroei)
2e Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 746
 De God van de vrede geeft jou zijn zegen
 op alle wegen die je zult gaan
 Wanneer het meevalt of soms ook tegen
 bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

 Hij is als een schaduw die met je meegaat
 jou nooit alleen laat want Hij is trouw
 Ontvang nu de vrede en de genade
 van God, onze Vader Zo zegent Hij jou

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.

Bij de uitgang  collecte: Aflossing en Onderhoud kerkelijke gebouwen

Orgelspel

Denkt u ook aan de Zendingsbussen?
  

2. Valt de weg ons lang,
 zijn wij klein en bang,
 sterk ons, Heer, om zonder klagen
 achter U ons kruis te dragen.
 Waar Gij voor ons tradt,
 is het rechte pad

- Shaleen van Putten
Zingen: Lied 912:2
2.  Neem mijn handen, maak ze sterk,
 trouw en vaardig tot uw werk.
 Maak dat ik mijn voeten zet
 op de wegen van uw wet.


