
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 8 oktober 2017 om 19.00 uur
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Wim Last
Organist: dhr. Martien van der Knijff
m.m.v. muziekkanten 

    Thema: ‘Eindeloos genieten’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 717
- Opw. 695

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 136:1,3,13
1. Looft den Heer, want Hij is goed,
 trouw in alles wat Hij doet.
 Want zijn goedertierenheid
 zal bestaan in eeuwigheid.

13. Aan den God des hemels zij/ eer en dank en heerschappij,
 want zijn goedertierenheid/ zal bestaan in eeuwigheid.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Hemelhoog 702
1. Grijp toch de kansen door God u gegeven,
 kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
 Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
 D’arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Refrein:
 Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
 alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
 maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
 dat houd zijn waard’ en zal blijven bestaan.

2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen,
 help hen die vielen, breng troost in hun smart;
 o, laat uw licht schijnen, blij als de morgen,
 wijs op de Heiland die rust geeft voor ‘t hart.
Refrein:

3. Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
 ‘t wordt door Hem zelve geschat op zijn waard’;

3. Looft Hem die de hemel schiep,
 zijn verstand is grond’loos diep.
 Hij bereidde zee en land.
 Eeuwig houdt zijn liefde stand.



 en eens daarboven, daar vinden we weder
 vruchten van ‘t zaad dat wij strooiden op aard.
Refrein:

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 670
1. Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, 
 dat Jezus Christus opstond uit de dood!
 Geen vreugde overtreft 
 het kennen van mijn Heer
 en aardse rijkdom heeft geen waarde meer.
 Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn
 In Gods familie Wonen bij Hem
 Als Uw erfgenamen bindt U ons samen
 ons leven geven wij tot eer van U.

2. Verbonden als Uw volk, verenigd in Uw naam;
 één hoop, één Heer, één roeping om te gaan
 Aanbiddend in Uw huis,
 zien wij Uw heerlijkheid
 en raakt Uw Heilige Geest ons allen aan.
 Laten we opstaan ./ vol van Gods liefde, 
 laat ons op weg gaan naar mensen in nood.
 Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld,
 dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

3, En worden wij beproefd, help ons om in ons land
 te strijden voor gerechtigheid en eer.
 Geen angst weerhoudt ons meer,
 als wij de wedloop gaan;
 ons leven is gekruisigd met de Heer!
 Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;
 wie kan bestrijden dit machtige vuur?
 Wij blijven belijden in moeilijke tijden:
 ‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt Zijn Kerk!’

4. En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,
 de heil’ge stad het nieuw’ Jeruzalem.
 Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon.
 één volk gevormd uit elke stam en taal.
 Wat een bevrijding, machtige tijding: 
 de Leeuw van Juda  haalt zijn stralende bruid!           
 Wat een vervulling  voor heel de schepping                    
 van al wat is beloofd  door Jezus’ komst!              
                  
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord



Schriftlezing: Prediker 1:2-11 en 11:7-12:1 (GNB)

Denk aan God, ook als je nog jong bent

12IJl en vluchtig, zonder zin, nutteloos is alles, zegt hij. Volkomen zinloos is het 
leven. 3De mens zwoegt en tobt heel zijn leven lang, maar wat bereikt hij ermee? 
4Generaties komen en gaan, alleen de aarde blijft. 5De zon komt op, de zon 
gaat onder en haast zich naar de plaats waar zij weer op moet komen. 6De wind 
waait naar het zuiden en draait naar het noorden. De wind draait en waait en 
komt weer uit op hetzelfde punt. 7Alle rivieren stromen naar zee, maar de zee 
raakt nooit vol. Het water keert terug naar de bron om opnieuw te gaan stromen. 
8Vermoeiend is alles, onbeschrijfelijk vermoeiend; we kunnen nooit alles zien, 
nooit alles horen. 9Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren en wat er gedaan is, zal 
weer gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10Men zegt wel: ‘Kijk, dat is 
iets nieuws.’ Maar dan blijkt dat het er vroeger ook al was. 11Niemand denkt meer 
aan de mensen die voor ons geleefd hebben en ook aan de mensen die na ons 
komen, zal later niemand meer denken.

117Het licht doet je goed, een genot is het de zon te zien schijnen. 8Hoe lang 
je ook mag leven, geniet van elke dag, maar bedenk wel dat de dood nog veel 
langer zal duren. Alles wat nog komt, is zinloos. 9Geniet van je jeugd, neem het 
ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je fijn vindt, waar je zin in hebt, maar 
besef wel dat je het voor God moet verantwoorden. 10Ga niet zitten tobben, zorg 
dat je gezond blijft, want je bent maar één keer jong.
121Maar denk wel aan de God die je gemaakt heeft, ook als je nog jong bent. 
Eens komen de slechte dagen en breekt de tijd aan dat je zult zeggen: ‘Ik kan niet 
meer genieten van het leven.

Zingen: Lied 317:1,2
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen
 met uw eigen,
 met uw lieve stem verstoord.
 Maak de weg tot U begaanbaar,
 wees verstaanbaar;
 spreek Heer, uw gemeente hoort.

Verkondiging 

Zingen: Lied 654:1,6
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in
 met ons die God lofzingen,
 want Hij deed ons van het begin
 verrukkelijke dingen.
 Hij heeft het menselijk geslacht
 in ‘t licht geroepen en bedacht
 met louter zegeningen.

Dankgebed

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
 ons ten leven,
 maak uw schrift het levend woord.
 Zie het boek van uw behagen
 opgeslagen;
 spreek, Heer, uw gemeente hoort.

6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
 met ons die God lof geven:
 Hij schiep ons voor een nieuw begin,
 hoeveel wij ook misdreven.
 Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht
 van zijn genadig aangezicht.
 in Christus is ons leven!



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

Zingen: Lied 289
1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
 schijnt in donkere diepten, schittert;
 Jezus, licht van de wereld,/ verlicht ons.
 Door de waarheid die u geeft,/bevrijdt ons.
 Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:
 Kom, Jezus kom,
 vul dit land met uw Vaders glorie;
 Blaas, Geest ons aan, Zet ons hart in vlam,
 Stroom, overstroom, alle naties met uw genade.
 Geef ons uw woord, Heer ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
 uit de schaduw in uw nabijheid;
 door uw Zoon mag ik staan in uw luister
 toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
 Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein:

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
 en de weerglans op ons gezicht zien, -
 zal ons leven voor anderen stralen,
 het verhaal van uw liefde vertalen.
 Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

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!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 15 oktober a.s.
 Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw (Heilig Avondmaal)
Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy (voorzetting Heilig Avondmaal)


