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         Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde    
                  Gemeente ‘De Hoeksteen’
         op zondag 5 november 2017 om 10.00 uur   
         waarin we Frederick Gitonga ontmoeten en ons   
         voorbereiden op de welkomstdienst van volgende   
         week over: ‘Hoop, het enige dat sterker is dan angst’

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr.Jet Roetman
Muzikale begeleiding: Gerwin van der Plaats en muziekanten

   Thema: ‘Gelukkig die vervolgd worden...’

Zingen voor de dienst:
- ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’ (Opw. 640)  
- ‘Jezus leeft en ik met Hem’ (Lied 641) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 875
1. Father, we love You.
 We worship and adore You.
 Glorify Your name in all the earth.
 Glorify Your name,
 glorify Your name,
 glorify Your name,
 in all the earth.
 
3. Spirit, we love You.
 We worship and adore You.
 Glorify Your name in all the earth.
 Glorify Your name,
 glorify Your name,
 glorify Your name,
 in all the earth.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 717 (Engels en Nederlands)
1. Still my soul be still 
 And do not fear 
 Though winds of change may rage tomorrow
 God is at your side 
 No longer dread 
	 The	fires	of	unexpected	sorrow	

2. Jesus, we love You.
 We worship and adore You.
 Glorify Your name in all the earth.
 Glorify Your name,
 glorify Your name,
 glorify Your name,
 in all the earth.
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chorus:
 God You are my God 
 And I will trust in You and not be shaken 
 Lord of peace renew 
 A steadfast spirit within me 
 To rest in You alone 

2. Still my soul be still /Do not be moved 
	 By	lesser	lights	and	fleeting	shadows	
 Hold onto His ways /With shield of faith 
	 Against	temptations	flaming	arrows	
chorus

3. Still my soul be still 
 Do not forsake 
 The Truth you learned in the beginning 
 Wait upon the Lord 
 And hope will rise
 As stars appear when day is dimming
chorus
-----------------------
1. Stil mijn ziel wees stil,
 en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds
 Hij is er bij,
 in je beproevingen en zorgen.

refrein:
 God U bent mijn God /en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen /Vredevorst vernieuw een
 vaste geest binnen in mij /die rust in U alleen

2. Stil mijn ziel wees stil
 en dwaal niet af 
 dwars door het dal zal Hij je leiden
 stil, vertrouw op Hem
 en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
refrein

3. Stil mijn ziel wees stil
 en laat nooit los
 de waarheid die je steeds omarmd heeft
 wacht wacht op de Heer
 de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
refrein
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 We listen to Frederick Gitonga from Kenia
(We luisteren naar Frederick Gitonga uit Kenia)

Zingen: Ps. 17:4,5,3
4. De vijand sluit mij in, o God!
 Ik hoor hem briesen, hoor hem brallen;
 laat mij niet in zijn handen vallen,
 hij blaast zich op, hij praalt en spot.
 Zij dringen op van alle zijden,
 belagen ons van overal,
 zij zullen zich in onze val,
 in onze ondergang verblijden.

5. Gelijk een roofdier hurkt hij neer,
 een leeuw, - zie hem zijn klauwen scherpen.
 Sta op om hem terug te werpen,
 bedwing Gij zelf mijn vijand, HEER.
 Sla met uw zwaard de goddelozen,
 doe mij ontkomen aan hun macht
 en breek met eigen hand de kracht
 van hen die werelds heil verkozen.

3. Gij hulp van wie wordt overmand,
 hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
 Hoe zegent Gij die U verbeiden,
 die schuilen bij uw rechterhand.
 Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,
 behoed de appel van uw oog;
 breid uit uw vleugels van omhoog
 en laat mij zo geborgen wezen.

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

Schriftlezingen (Nederlands en Engels):
- Matteüs 5:1-12
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met 
zijn  leerlingen  om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van  hart  zijn,
want voor hen is het  koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar  gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen  barmhartigheid  ondervinden.
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8 Gelukkig wie zuiver van  hart  zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen  kinderen  van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de  gerechtigheid  vervolgd worden,
want voor hen is het  koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen 
en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 
worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
----------------------------------------
1 Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his 
disciples came to him.
2 And he opened his mouth and taught them, saying:
3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
5 “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
6 “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be 
satisfied.
7 “Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
8 “Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
9 “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
10 “Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is 
the kingdom of heaven.
11 “Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all 
kinds of evil against you falsely on my account.12 Rejoice and be glad, for 
your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were 
before you.

- 1 Petrus 4:12-16 
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u 
ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan  
Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal 
uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond 
wordt omdat u de naam van  Christus  draagt, prijs u dan gelukkig, want dat 
betekent dat de  Geest van God  in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand 
van u moeten lijden omdat hij een  moordenaar  is, een  dief, misdadiger of 
onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u  christen  bent, schaam u dan niet en 
draag die naam tot eer van God.
-----------------------------
12	My	dear	friends,	do	not	be	surprised	at	the	painful	test	you	are	suffering,	as	
though something unusual were happening to you.13 Rather be glad that you 
are	sharing	Christ’s	sufferings,	so	that	you	may	be	full	of	joy	when	his	glory	
is revealed.14 Happy are you if you are insulted because you are Christ’s 
followers; this means that the glorious Spirit, the Spirit of God, is resting on 
you.15	If	you	suffer,	it	must	not	be	because	you	are	a	murderer	or	a	thief	or	
a	criminal	or	a	meddler	in	other	people’s	affairs.16	However,	if	you	suffer	
because you are a Christian, don’t be ashamed of it, but thank God that you 
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bear Christ’s name.

- Romeinen 8:35-39
35 Wat zal ons scheiden van de  liefde  van  Christus? Tegenspoed, ellende 
of vervolging, honger of armoede, gevaar of het  zwaard? 36 Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen 
voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 
ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,  engelen  
noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, 
of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de  liefde  
van God, die hij ons gegeven heeft in  Christus   Jezus, onze  Heer.
-------------------------------
35 Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, 
or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?36 As it is 
written,
“For your sake we are being killed all the day long;
we are regarded as sheep to be slaughtered.”
37 No, in all these things we are more than conquerors through him who loved 
us. 38 For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor 
things present nor things to come, nor powers,39 nor height nor depth, nor 
anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in 
Christ Jesus our Lord.

Zingen: Lied 146c:1,5,6
1. Alles wat adem heeft love de Here,
 zinge de lof van Is-raëls God!
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
 roem ik zijn liefde-en prijs mijn lot.
 Die lijf en ziel geschapen heeft
 worde geloofd door al wat leeft.
 Halleluja! Halleluja!

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
 Hij die u recht verschaft is hier!
 Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
 dorstige, zie de heilsrivier!
 Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
 God schenkt genade velerlei.
 Halleluja! Halleluja!

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
 dat u de haat der mensen treft,
 Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
 en Hij buigt neer wie zich verheft.
 Zijt gij in rouw, God is uw licht;
 Hij schenkt, o blinde, u ‘t gezicht.
 Halleluja! Halleluja!
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Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging
 
Zingen: Ps. 118:5,6 (‘I shall not die but live, and proclaim what the Lord 
has done’)
5. De HEER is mij tot hulp en sterkte,
 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
 Hij is het, die mijn heil bewerkte.
 Ik loof den HEER mijn leven lang.
 Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
 nu Hij de zege heeft gebracht:
 Gods rechterhand doet grote dingen,
 Gods rechterhand heeft grote kracht!

6. Des HEREN hand is hoog verheven,
 des HEREN rechterhand is sterk.
 Ik zal niet sterven, ik zal leven
 en zingen van des HEREN werk.
 De HEER heeft mij wel zwaar geslagen,
 maar niet verlaten in mijn nood,
 en zijn genadig welbehagen
 gaf mij niet over aan de dood.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Victor’s Crown (opw. 764)
1.	You	are	always	fighting	for	us 
 Heaven’s angels all around 
 My delight is found in knowing 
 That You wear the Victor’s crown 
 You’re my help and my defender 
 You’re my Savior and my friend 
 By Your grace I live and breathe to worship You

2. At the mention of Your greatness 
 In Your Name I will bow down 
 In Your presence fear is silent 
 For You wear the Victor’s crown 
	 Let	Your	glory	fill	this	temple 
	 Let	Your	power	overflow 
 By Your grace I live and breathe to worship You
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chorus
 Hallelujah 
 You have overcome 
 You have overcome 
 Hallelujah 
 Jesus, You have overcome the world

3. You are ever interceding 
 As the lost become the found 
 You can never be defeated 
 For You wear the Victor’s crown 
 You are Jesus the Messiah 
 You’re the Hope of all the world 
 By Your grace I live and breathe to worship You
chorus

 Every high thing must come down 
 Every stronghold shall be broken 
 You wear the Victor’s crown 
	 You	have	overcome,	You	have	overcome	(2x)

	 At	the	cross	the	work	was	finished 
 You were buried in the ground 
 But the grave could not contain You 
 For You wear the Victor’s crown
chorus

 Every high thing must come down 
 Every stronghold shall be broken 
 You wear the Victor’s crown 
	 You	have	overcome,	You	have	overcome	(2x)
------------------------------------
1. U zult altijd voor ons strijden;
 U hebt steeds Uw trouw getoond.
 Deze waarheid is mijn blijdschap:
 Heer, U draagt de zegekroon,
 U, mijn Helper en Beschermer,
 U, mijn Redder en mijn Vriend.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.

2. Waar Uw grootheid wordt bezongen,
 wil ik knielen voor Uw troon.
 Waar U bent, verstilt de onrust,
 want U draagt de zegekroon.
 Vul dit huis nu met Uw glorie,
 vul ons hart met heilig vuur.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.
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Refrein:
 Halleluja! Jezus overwon.
 Jezus overwon.
 Halleluja! Prijs Hem,
 Die de wereld verwon.

3. U zult altijd voor ons pleiten;
 U zocht door tot U ons vond.
 En geen macht kan U bestrijden,
 want U draagt de zegekroon.
 U bent Jezus, de Messias,
 Die de wereld redding biedt.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Refrein

 Elke muur wordt neergehaald,
 ieder bolwerk afgebroken.
 U draagt de zegekroon;
	 U	overwon,	U	overwon!	(2x)

 Aan het kruis leek U verslagen,
 maar U hebt de dood onttroond;
 zelfs het graf kon U niet houden,
 want U draagt de zegekroon.
Refrein

 Elke muur wordt neergehaald,
 ieder bolwerk afgebroken.
 U draagt de zegekroon;
	 U	overwon,	U	overwon!	(2x)

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (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 (zangdienst)


