
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 29 oktober 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jan Smit
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Gerrit en Marrie

  Thema: ‘Wat staat er in de Bijbel over homoseksualiteit?’

Zingen voor de dienst:
‘Meer dan rijkdom’ (OPW 544) 
‘Looft God, die zegent al wat leeft’ (NLB 273: 1, 2)
   
Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Aan uw voeten Heer’ (OPW 462)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U. (2x)

Ja ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer..

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer..

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U. (3x)

Stil gebed / Bemoediging / Groet



Zingen lied ‘Alles wat adem heeft love de Here’ (NLB 146c: 1, 3)
1. Alles wat adem heeft love de Here,
    zinge de lof van Isrels God!
    Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
    roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.
    Die lijf en ziel geschapen heeft
    worde geloofd door al wat leeft.
    Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
    die Jakobs God als helper heeft!
    Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
    die dag aan dag met Christus leeft!
    Wie met de Heer te rade gaat,
    die staat Hij bij met raad en daad.
    Halleluja! Halleluja!

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Samen in de naam van Jezus’ (HH 399)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, triomfator, 
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
Het is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer.

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1:26-28
26. God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; 
zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 
27. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij 

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt.
En de geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28. Hij zegende hen en zei 
tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder 
je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over 
alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Johannes 8: 1-11
1. Jezus ging naar de Olijfberg, 2. en vroeg in de morgen was hij weer in de 
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 
3. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op 
overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4. zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 
5. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u 
daarvan?’ 6. Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem 
konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 
7. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder 
zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8. Hij bukte zich weer 
en schreef op de grond. 9. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, 
de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden 
stond. 10. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u 
veroordeeld?’ 11. ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga 
naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Romeinen 1: 25-30
25. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren 
en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden 
geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan 
onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild 
voor de tegennatuurlijke, 27. en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang 
met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen 
plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God 
zijn afgedwaald. 28. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God 
te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid 
en doen ze wat verwerpelijk is. 29. Ze zijn door en door onrechtvaardig en 
boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig 
en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30. en spreken kwaad, haten 
God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen 
geen ontzag voor hun ouders, 31. zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en 
onbarmhartig.

Zingen lied ‘Een rijke schat van wijsheid’ (NLB 313: 1)
1. Een rijke schat van wijsheid / schonk God ons in zijn woord.
 Hebt moed, gij die op reis zijt, /  want daarmee kunt gij voort.
 Gods woord is ons een licht / en elk die in vertrouwen
 daarnaar zijn leven richt, / die zal erin aanschouwen, des Heren aangezicht.



Verkondiging

Zingen lied ‘De ware kerk des Heren’ (NLB 968: 1, 2)
1. De ware kerk des Heren,
    in Hem alleen gegrond,
    geschapen Hem ter ere,
    de bruid van zijn verbond,
    dankt aan zijn dood het leven.
    Hij is haar Bruidegom.
    Want God, zo staat geschreven,
    zag naar zijn dienstmaagd om.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 
 1e collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap
 2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen lied ‘Wees Gij mijn toevlucht’ (NLB 263: 1, 2)
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
    de morgen die ik ondanks alles verwacht.
    Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
    die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
    bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
    de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
    het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

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:
 1 november om 09.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - Dankdag
 1 november om 19.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen - Dankdag

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

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.


