
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op dankdag woensdag 1 november 2017 om 19.30 uur
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Corry Zwier
Organist: Henk van der Weerd
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Zingen voor de dienst:
‘Looft God, die zegent al wat leeft’ (NLB 273: 1, 2)
‘Als een hert dat verlangt’ (OPW 281)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Ik sla mijn ogen op’ (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.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen lied ‘Loof God voor de vruchten’ (NLB 719: 1, 2, 3)
1. Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
 loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,
 de oogst met de hulp van machines volbracht,
 geduldig gedaan met verenigde kracht.

2. Loof God voor de vruchten van over de zee,
 van ver nemen schepen de oogst met zich mee:
 verzonden door buren, hun naam onbekend,
 gegeven door God die ons allemaal kent.

3. Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,
 ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn:
 voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud,
 loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt.



Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 24:14-15 en Matteüs 20:1-16
14. Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu 
iemand van uw eigen volk betreft of een  vreemdeling  die in een van uw steden 
woont. 15. U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want 
hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de HEER zijn nood 
klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als  zonde  worden aangerekend.

1. Het is met het  koninkrijk van de hemel  als met een landheer die er bij het 
ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2. Nadat 
hij met de arbeiders een dagloon van een  denarie  overeengekomen was, stuurde 
hij hen naar zijn wijngaard. 3. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij 
anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4. zei hij ook tegen hen: “Gaan 
jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal  rechtvaardig  zijn.” 5. En ze 
gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later 
weer, en handelde als tevoren. 6. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog 
eens op  weg  ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: 
“Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7. “Niemand wilde ons 
in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de 
wijngaard.” 8. Toen de avond gevallen was, zei de  heer  van de wijngaard tegen 
zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin 
daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9. En zij die er vanaf het elfde 
uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een  denarie. 10. En toen zij die 
als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer 
zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene  denarie. 11. Toen ze die in 
handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12. “Die laatsten 
hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het 
onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13. Hij gaf een van 
hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt 
toch ingestemd met het loon van één  denarie? 14. Neem dan aan wat je toekomt 
en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15. Of 
mag ik met mijn  geld  niet doen wat ik wil? Zet  het kwaad  bloed dat ik goed ben?” 
16. Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ 

Zingen lied ‘De stilte zingt U toe, o Here’ (Psalm 65: 1, 5, 6)
1. De stilte zingt U toe, o Heere,
 in uw verheven oord.
 Wij zullen ons naar Sion keren
 waar Gij ons bidden hoort.
 Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
 tot U komt al wat leeft,
 tot U, o redder uit ellende,
 die alle schuld vergeeft.



5. Gij komt het dorre land doorschrijden
 met water uit uw beek
 en tot een rijke oogst bereiden,
 uw voetstap maakt het week.
 Gij druipt uw zegen in de voren,
 Gij roept het kiemend graan;
 zo wordt het brood voor ons geboren
 waar Gij zijt voorgegaan.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
 Waar Gij getreden zijt
 tooit de woestijn zich met een wade,
 de heuvels zijn verblijd.
 De weidegrond is wit van schapen,
 het dal van koren blond.
 Dit is het land door U geschapen,
 uw lof schalt in het rond.

Verkondiging

Zingen lied ‘God moge ons behoeden’ (NLB 991: 2, 7)
2. God moge ons behoeden,
 wij zien elkander aan,
 de broeder kent de broeder
 als een die voor moet gaan.

7. Veracht dan niet de kleinen
 en die verloren zijn,
 want God noemt hen de zijnen
 die laatgeboren zijn.

Gebeden

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

Zingen lied ‘God, schenk ons de kracht’ (NLB 418: 1, 2, 3)
1. God, schenk ons de kracht
 dicht bij U te blijven,
 dan zal ons geen macht
 uit elkander drijven.
 Zijn wij in U een,
 samen op uw wegen
 dan wordt ons tot zegen
 lachen en geween.



2. Niemand kan alleen,
 Heer, uw zegen dragen;
 zegen drijft ons heen
 naar wie vrede vragen.
 Wat Gij schenkt wordt meer
 naar gelang wij delen,
 horen, helpen, helen, 
 vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
 Gij in onze handen,
 dat wij die als zaad
 dragen door de landen,
 zaaiend dag aan dag,
 zaaiend in den brede,
 totdat in uw vrede
 ons hart rusten mag. 

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 zondag 5 november om:
     
   10.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
     19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy


