
Viering Heilig Avondmaal
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 15 oktober 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Alinde Hofstede
Organist: dhr. Henk van der Weerd

     Thema: ‘Zoek de parel’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 623 (Laat het huis gevuld zijn)
- Lied 382 (O alle gij dorstigen)

Welkom en mededelingen

Psalm 42: 1,3
1. Evenals een moede hinde
 naar het klare water smacht,
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
 die ik ademloos verwacht.
 Ja, ik zoek zijn aangezicht,
 God van leven, God van licht.
 Wanneer zal ik Hem weer loven,
 juichend staan in zijn voorhoven?

Stil gebed /Bemoediging en Groet

Zingen als gebed om ontferming: Lied 944:1,2,4
1. O Heer, verberg U niet voor mij,
 wanneer ik mij verberg voor U.
 Gij weet het, ik ben bang voor U,
 ontwijk U en verlang naar U.
 O ga niet aan mijn hart voorbij.

2. En wees niet toornig over mij,
 wanneer ik U geen liefde bied.
 Ik noem U, maar ik ken U niet,
 ik buig mij, maar ik ben het niet
 en mijn gebed is tegen mij.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
 dat U niet zoekt en U niet vindt.
 Geef mij, als een die Gij bemint,
 geef, dat ik als uw eigen kind
 uw stem mag horen in mijn slaap.

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
 vleugellam geslagen ziel,
 hoop op God en wees geborgen.
 Hij verheft wie nederviel.
 Eens verschijn ik voor den Heer,
 vindt mijn ziel het danklied weer.
 Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
 dikwijls aan de dood ontheven.



Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 13:44-51 (NBV)
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen 
lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn 
vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die 
op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle 
parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
47Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer 
werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48Toen het net vol 
was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de 
slechte vis werd weggegooid. 49Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de 
engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 
50en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
51 hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja, ‘antwoordden ze.

Schriftlezing:Filippenzen3:7-12(NBV)
7Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan 
beschouwen. 8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus 
Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; 
ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9en één met hem zijn – 
niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, 
de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10Ik wil Christus kennen 
en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem 
gelijk worden in zijn dood, 11in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de 
hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.

Zingen: Hemelhoog 88:1,3
1. Zoek eerst het koninkrijk van God
 en zijn gerechtigheid,
 en dit alles krijgt u bovendien.
 Hallelu, halleluja.
Refrein:
 Halleluja, halleluja, halleluja,
 hallelu, halleluja.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

3. Bid en u zal gegeven zjn,
 ziek en gij zult het zien,
 klop en de deur zal voor u opengaan.
 Hallelu, halleluja.
Refrein:



Zingen: Lied 518:2
2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
 o Zoon van God, Maria’s zoon,
 een hooggeboren Koning.
 O lelie die mijn hart bekoort,
 uw zoete evangeliewoord,
 is louter melk en honing.
 Gij zijt altijd hosianna,
 hemels manna, dat wij eten,
 nooit meer kan ik U vergeten.

Onderwijzing

Gebed

Zingen: Opw. 737
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
 te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
 U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
 een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
 mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
 U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
 in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

3. De beker in uw handen neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
 Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

4. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
 Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
 U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
 door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Zingen bij de tafels: Gez. 90:2,3,6,8
2. Dit weet ik vast en zeker,
 dat mij de Heer bemint,
 dat Hij mijn deel, mijn beker,
 mijn Vader is, mijn vriend,
 dat Hij geen kwaad kan willen,
 dat Hij mij bij wil staan,
 dat Hij de storm zal stillen,
 mijn vijand zal verslaan.

3. De grond van mijn vertrouwen
 is Christus,-in zijn bloed
 is voor wie op Hem bouwen
 Gods heil in overvloed.
 Ik vind in eigen leven
	 niets	lieflijks	hier	op	aard;
 wat Hij mij heeft gegeven
 alleen is minnenswaard.



6. Zijn Geest wil in mij wonen,
 Hij richt mijn wens en wil,
 en wat er ook mag komen,
 Hij spreekt en maakt mij stil.
 Al wat de Heer van binnen
 geplant heeft, rijpt tot vrucht.
 Hij is de Geest, die in mij
 en met mij Vader! zucht.

Na de tweede tafel komen de kinderen terug van de nevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Lied 908:2,4,6
2.  Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
 vriend die mij trouw zijt tot het eind.
 Ik wil aan U mij overgeven,
 mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
 Ik heb U lief, - o kom dan, kom,
 Christus, mijn Bruidegom!

4.  Ik ging verdwaald langs vele wegen,
 ik zocht U wel, maar vond U niet,
 ik ging verblind het duister tegen,
 ik minde wat de wereld biedt.
 Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
 dat ik U heb herkend.

6.  Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
 dat ik niet weer verdwalen zal;
 houd Gij mijn voeten op uw wegen,
 dan brengen zij mij niet ten val.
 O licht, dat op mijn leven viel,
 verlicht mijn lijf en ziel.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

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

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond.
 Aanvang: 19.00 uur, Voorganger: ds. G.H. Labooy (voortzetting H.A.)

8. Dan spreekt van zoete dingen
 zijn Geest tot mijnen geest:
 dat God zijn gunstelingen
 rust geeft, hun ziel geneest,
 en dat Hij voor hen bouwde
 een schone, nieuwe stad,
 waar ‘t dat haar aanschouwde
 vindt wat het zoekt, zijn schat.


