
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 8 oktober 2017 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Wim Last
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta

Zingen voor de dienst:
‘U  maakt ons een’ (OPW 194)
‘In Christus is noch west noch oost’ (NLB 969: 1, 2, 3)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Wie op de Here God vertrouwen’ (Psalm 125: 1, 2)
1. Wie op den Heere God vertrouwen
 staan als de Sion vast.
 Hoe hoog het onheil wast,
 zij wank’len niet die op Hem bouwen.
 Zij zullen als de berg des Heeren
 de tijd trotseren.

2. Hoog is Jeruzalem omgeven
 door bergen sterk en steil, -
 een stad van vrede en heil.
 Zo is de Heere heel hun leven
 rondom hen die zijn woord bewaarden,
 zijn volk op aarde.

Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Zingen lied ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ (NLB 723: 1, 2)
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
 daar wordt de mens, van dwang gered,
 weer in het licht geheven.
 Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht
 wordt aan het volk dat Hem verwacht
 de ware troost gegeven.



2. Zijn Geest weerstaat de valse schijn
 en schrijft in harten het geheim
 van ‘s Vaders grote daden.
 Zo leven wij om Christus’ wil
 te allen tijd gerust en stil
 alleen van zijn genade.

Wetslezing: Romeinen 13: 8-10
8. Wees elkaar niets schuldig, behalve  liefde, want wie de ander liefheeft, heeft 
de gehele wet vervuld. 9. Want: ‘Pleeg geen  overspel, pleeg geen  moord, steel 
niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden 
worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10. De  
liefde  berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de  
liefde.

Zingen lied ‘Create in me a clean hart’ (HH 274)
Create in me a clean heart O God
and renew right spirit within me. 
Create in me a clean heart O God and renew right spirit within me.

Cast me not away from Thy presence O Lord.
Take not Thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation 
and renew a right Spirit within me.

Gebed

Schriftlezing: 2 Samuel 6: 12-20 en Romeinen 12: 9-12
12. Toen  koning  David  hoorde dat de HEER Obed-Edom  en zijn  familie  en 
bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de  ark  van God, ging hij 
naar het huis van Obed-Edom  om de  ark  feestelijk in te halen in de Davidsburcht. 
13. Telkens als de dragers van de  ark  van de HEER  zes passen gedaan hadden, 
offerde hij een stier en een vetgemeste koe. 14. Vol overgave danste hij voor de 
HEER, slechts gekleed in een  linnen  priesterhemd. 15. Onder gejuich en stoten 
op de  ramshoorn  brachten  David  en de Israëlieten de  ark  van de HEER  de berg 
op. 16. Toen de  ark  de Davidsburcht werd binnengedragen, stond  Michal, de 
dochter van  Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag  koning  David  dansen 
en springen voor de HEER, en haar  hart  vulde zich met minachting. 17. De  ark  
van de HEER  werd neergezet in de  tent  die  David  ervoor had opgericht, en  David  
bracht de HEER  brandoffers  en vredeoffers. 18. Na afloop daarvan zegende 
hij het volk in de naam van de HEER van de hemelse machten. 19. Aan heel 
het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet 
hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar 
huis. 20. Ook  David  ging naar huis, om zijn  familie  en bedienden te  zegenen.  
Michal  kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel 



bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de 
ogen van zijn  slavinnen  en onderdanen ontbloot!’

Romeinen 12: 9-12
9. Laat uw  liefde  oprecht zijn. Verafschuw  het kwaad  en wees het goede 
toegedaan. 10. Heb elkaar lief met de innige  liefde  van broeders en zusters en 
acht de ander hoger dan uzelf. 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar 
laat u aanvuren door de Geest en dien de  Heer. 12. Wees verheugd door de 
hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en  bid  
onophoudelijk.

Zingen lied ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ (NLB 868: 1)
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
 Komt allen saam,
 psalmzingt de heilige naam,
 looft al wat ademt de Here.

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Verkondiging

Zingen lied ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ (Psalm 139: 1, 14)
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 ‘t ligt alles open voor uw ogen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
 toch open voor uw aangezicht.
 Toets mij of niet een weg in mij
 mij schaadt en leidt aan U voorbij.
 O God, houd mij geheel omgeven,
 en leid mij op den weg ten leven.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Gebeden

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



Zingen lied ‘Eens als de bazuinen klinken (NLB 769: 1, 6) 
1. Eens, als de bazuinen klinken, 
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen, 
 Heer, dan is uw pleit beslecht.

6. Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gistren, heden,
 komt voor eens en komt voor goed!

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:
  8 oktober om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw 
  15 oktober om 9.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw - HA
  15 oktober om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - voortzetting HA


