
Welkomstdienst
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 12 november 2017 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Willy Fix
Organist: dhr. Henk van der Weerd 
Kosters: Jan en Berta

  
  Thema: ‘Hoop is het enige dat sterker is dan angst’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)
- Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 130:3 (Ik heb mijn hoop gevestigd, op God de Heer die hoort)
3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.
 Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
 Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
 blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Hemelhoog 351:1 (Eén naam is onze hope)
1. Een naam is onze hope /één grond heeft Christus’ kerk,
 zij rust in ene dope, /en is zijn scheppingswerk. 
 Om haar als bruid te werven,/kwam Hij ten hemel af.
 Hij was’t, die door zijn sterven /aan haar het leven gaf.

Gedicht: ‘Het kleine meisje hoop’

Zingen: Hemelhoog 728 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Refrein:
 Jezus leeft in eeuwigheid.
 Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks wanneer de nieuwe dag begint,
 en het licht het van het duister wint,
 mag ik bij Hem binnengaan,
 voor zijn troon gaan staan,
	 hef	ik	daar	mijn	loflied	aan.
Refrein:



2. Straks wanneer de grote dag begint,
 en het licht voor altijd overwint,
 zal de hemel opengaan,
 komt de Heer er aan,
	 heffen	wij	dit	loflied	aan:

Refrein: 
 Jezus komt in heerlijkheid.
 Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van ons leven.

Voor en met elkaar bidden en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jeremia 29:1 en 4-14 (NBV)
1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan 
de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en 
alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd.

4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 
ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen 
en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan 
en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters 
uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet 
afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en 
zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet 
misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; 
ze dromen slechts wat jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn 
leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.
10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie 
omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten 
terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk 
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12Jullie 
zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie 
zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 
14Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een 
keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik 
je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, 
waaruit ik je heb laten wegvoeren.

Zingen: Gez. 440:1,2 (Ik heb de vaste grond gevonden)
1. Ik heb de vaste grond gevonden,
 waarin mijn anker eeuwig hecht:
 de dood van Christus voor de zonden,
 van eeuwigheid als grond gelegd.
 Die grond zal onverwrikt bestaan,
 als aarde_en hemel ondergaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,
 dat mijn besef te boven gaat,
 het zijn de liefdevolle armen,
 het is zijn hart, dat openstaat.
 Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
 die Hem het hart gebroken heeft.



Schriftlezing: Hebreeën 11:1-3 (NBV) 
1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons 
van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit 
vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld 
door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het 
niet-zichtbare.

Zingen: Lied 913:1,2,3 (Wat de toekomst brengen moge)
1. Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behandlen,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in uwe handen
 en geleid mij als een kind.

Verkondiging 

Zingen: Gez. 314:1,3,4 (Gij die gelooft verheugd u samen.
1. Gij die gelooft, verheugt u samen,
 ‘t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
 Die hoop zal nimmer ons beschamen:
 de Heer is God en zijns is de_aard.
 Zijn woord heeft vrede, heil bereid
 van eeuwigheid tot eeuwigheid!

4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!/Eén kudde,_één Herder is beloofd.
 De volken buigen zich te gader /voor Jezus Christus, aller Hoofd!
 Dat toch de dag des heils verscheen,/dan worden aard’ en hemel één!

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor Nazareth Complex te Johannesburg
     2e collecte Pastoraat & Eredienst

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden:
 één Heer en één geloof, één doop,
 één Geest is tot ons neergezonden,
 en één is aller liefd’ en hoop.
 Wij bidden en wij danken saâm,
 wij roemen in één Vadernaam.

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft geloven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al uw luister,
 als ik in uw hemel kom!



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.

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	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	&	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 19 nov. 2017
  Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
  Aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
 Aanvang: 19.00 uur verdiepingsdienst voorganger: ds. A.H. van Veluw


