
Liturgie voor de Eredienst 
van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’

op zondag 29 oktober 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst:  Jan Smit

    Muzikale begeleiding: Gerwin v.d. Plaats met Cantory 

Thema:‘In het Sleepnet belanden is één...’ 

Zingen voor de dienst:
- Opw. 461 (Mijn Jezus, mijn redder)
- Lied 305 (Alle eer en alle glorie) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 25: 6 en 7
6. Wie heeft lust de HEER te vrezen,
 ‘t allerhoogst en eeuwig goed ?
 God zal zelf zijn leidsman wezen
 leren hoe hij wandlen moet.
 Wie het heil van Hem verwacht
 zal het ongestoord verwerven,
 en zijn zalig nageslacht
 zal ‘t gezegend aardrijk erven.

Stil gebed /Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 512:1,3 en 6
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 uw naam die mij geloven doet:
 Gij gaat mij reddend voor;

6.  O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 als ik van alles scheiden moet,
 gaat nog die naam mij voor.

Gods gebod: 2 Petrus 3:10, 14-15a, 17-18

10 De  dag van de  Heer  zal komen als een  dief. De hemelsferen zullen die dag met luid 
gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en 
alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.
14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om 
smetteloos, onberispelijk en in  vrede  door hem te worden aangetroffen. 15 Bedenk dat 
het geduld van onze  Heer  uw redding is.

Zingen: Lied 825: 8 en 10
8. God heeft zich zelf ons toegewend: 
 een man verscheen op aarde,
 een mens, in wie Hij onherkend 
 zich aan ons openbaarde.
 In Hem als in een tempel heeft
 de God gewoond die eeuwig leeft, 
 de Ongeëvenaarde.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e Nederlands bijbelgenootschap (bijbelzondag)  
     2e Pastoraat & Eredienst
     
Zingen: Lied 978: 3 en 4
3.   Gij hebt de bloemen op de velden
 met koninklijke pracht bekleed.
 De zorgeloze vogels melden
 dat Gij uw schepping niet vergeet.
 ‘t Is alles een gelijkenis
 van meer dan aards geheimenis.

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 Orgelspel

Collekte bij de uitgang: Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen?

  De volgende Erediensten zijn op woensdag 1 november (Dankdag)
  aanvang 9.30 uur  Voorganger: ds. G.H. Labooy
  en 19.30 uur   Voorganger: ds. H.J van Maanen

7. Gods verborgen omgang vinden
 zielen waar zijn vrees in woont;
 't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
 naar zijn vreˆverbond getoond.
 d' Ogen houdt mijn stil gemoed
 opwaarts, om op God te letten:
 Hij, die trouw is, zal mijn voet
 voeren uit der bozen netten.

3. Mijn herder en mijn held,
 mijn vriend, mijn koning en profeet,
 mijn priester die mijn schuld ontbindt,
 mijn weg waarop ik treed;

10. Hoort dan de stem van Christus, die
 uit aller heren landen
 u tot zich roept, hoort Hem, voor wie
 de dood zelfs werd te schande:
 bekeert u, die nog spot en lacht,
 de grote dag, de grote nacht,
 het oordeel is ophanden.

4.   Laat dan mijn hart U toebehoren
 en laat mij door de wereld gaan
 met open ogen, open oren
 om al uw tekens te verstaan.
 Dan is het aardse leven goed,
 omdat de hemel mij begroet.



17 Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom 
op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw 
standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de  genade  en in de kennis van onze  
Heer  en redder  Jezus   Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.  Amen.

Zingen: Ps. 95:1 en 3
1. Steekt nu voor God de loftrompet,
 Hem die ons in de vrijheid zet.
 Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
 Brengt Hem de dank van al wat leeft,
 Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
 Viert Hem, de koning der getijden.

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

Zingen: Opw. 618
 Jezus, hoop van de volken,
 Jezus, trooster in elk verdriet;
 U bent de bron van hoop
 die God ons geeft.

 Jezus, licht in het duister,
 Jezus, waarheid die overwint;
 U bent de bron van licht die in ons leeft.

 U overwon in elke nood,
 U brak de banden
 van de dood.

-Refrein-
 U bent de hoop
 in ons bestaan.
 U bent de rots
 waarop wij staan.
 U bent het licht
 waardoor de wereld God kan zien.

 U won van de dood,
 droeg onze pijn.
 Nu mogen wij
 dicht bij U zijn.
 Jezus de hoop,
 levend in ieder die gelooft.
 Heer, ik geloof.

Schriftlezingen: - Matteüs 13:1-3a + 44-51 NBV)

1 Die dag verliet  Jezus  het huis en ging bij de zee zitten. 2 Er kwam een grote 
mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een  boot  zitten, terwijl 
de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe in  gelijkenissen, en zei:
 44 Het 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.
45 Ook is het met het  koninkrijk van de hemel  als met een koopman die op zoek was 
naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij 
alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
47 Het is met het  koninkrijk van de hemel  ook als met een  sleepnet  dat in de zee 
werd geworpen en waarmee allerlei soorten  vis  werden gevangen. 48 Toen het net 
vol was, trok men het op het strand en ging men zitten om de goede  vis  in kuipen 
te doen; de slechte  vis  werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de voltooiing 
van deze wereld: de  engelen  zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de 
rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze 
zullen jammeren en knarsetanden.
51 Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze.

- Johannes 6:60-68 (NBV)
60 Veel  leerlingen  die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie 
kan daarnaar luisteren?’ 61 Jezus  wist wel dat zijn  leerlingen  protesteerden en zei 
tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu de  Mensenzoon  zouden 
zien opstijgen naar waar hij eerst was? 63 De  Geest  maakt levend, het lichaam 
dient tot niets. Wat ik gezegd heb is  geest  en leven. 64 Maar sommigen van jullie 
geloven niet.’  Jezus  wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem 
zou uitleveren. 65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij 
kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen trokken veel  leerlingen  
zich terug en gingen niet verder met hem mee. 67 Jezus  vroeg nu aan de twaalf: 
‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68 Simon   Petrus  gaf antwoord: ‘Naar wie zouden 
we moeten gaan,  Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. 

Zingen kinderlied: Lied 805: 1 en 3
refrein: Abraham, Abraham,
  verlaat je land, verlaat je stam! 
  Abraham, Abraham,
  verlaat je land, verlaat je stam! 

1. Abraham, je moet gaan wonen
 in het land dat Ik zal tonen.
 Tel de sterren in de nacht,
 zo groot wordt jouw nageslacht. 

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

3. Komt, werpen wij ons voor den HEER
 die ons gemaakt heeft biddend neer,
 wij, die het volk zijn van zijn weide.
 Want onze God, Hij gaat ons voor,
 Hij trekt met ons de diepte door.
 Zijn hand zal ons als schapen leiden.

3. Met een woord gaat hij het wagen.   
 Zonder verder iets te vragen
 staat hij op en gaat op reis,
 langs de weg die God hem wijst.


