
VERDIEPINGSDIENST
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 19 november 2017 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: André Heldoorn
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Gerrit en Marrie Kattenberg

     Thema: ‘...geld uit de vis’
Zingen voor de dienst:
- Ps. 84:1,3,4,6 (‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’)
- Opw. 770 (‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:1,8
1. Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Dit zij het lied der priesterkoren:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8. De steen, dien door de tempelbouwers
 verachtlijk was een plaats ontzegd,
 werd tot verbazing der beschouwers
 ten hoeksteen door God zelf gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 door ‘s HEREN hand alleen geschied.
 Het is een wonder in onz’ ogen.
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Begintekst: Markus 10:45
‘Want ook de  Mensenzoon  is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Zingende Geloofsbelijdenis: 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.
 
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.
 
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.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen (NBV):
- Matteüs 17:22-27
22 Terwijl ze door Galilea trokken, zei  Jezus  tegen hen: ‘De  Mensenzoon  zal 
uitgeleverd worden aan de mensen. 23 Die zullen hem doden, maar op de derde 
dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’ Dit maakte hen zeer bedroefd.
24 Toen ze in  Kafarnaüm  waren aangekomen, kwamen de inners van de  
tempelbelasting  bij  Petrus  en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbeldrachme 
niet af?’ 25 Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was  Jezus  hem voor 
met de vraag: ‘Wat denk je,  Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of  
belasting? Van hun eigen  kinderen  of van anderen?’ 26 Op zijn antwoord: ‘Van 
anderen,’ zei  Jezus  tegen hem: ‘Dan zijn de  kinderen  dus vrijgesteld. 27 Maar 
laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je  hengel  
uit en haal de  vis  die het eerst bijt van de  haak. Als je zijn bek opent, zul je een 
vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

- Exodus 30:11-16
11 De HEER zei tegen  Mozes: 12 ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, 
moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, 
om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 13 Ieder die meegeteld 
wordt moet een halve  sjekel  betalen, volgens het  ijkgewicht van het  heiligdom, 
twintig gera per  sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 14 
Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing 
voor de HEER betalen. 15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af 
dan een halve  sjekel, armen niet minder. 16 Het losgeld dat je van de Israëlieten 
in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de  ontmoetingstent. 
De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de 
HEER hen niet vergeet.’



-2 Kronieken 24:1a, 4, 8-11
1 Joas was zeven jaar oud toen hij  koning  werd. Veertig jaar regeerde hij in 
Jeruzalem.
4 Na verloop van tijd vatte Joas het plan op om de tempel van de HEER te 
herstellen.
8 Op aanwijzing van de  koning  werd er een kist gemaakt, die buiten bij de ingang 
van de tempel van de HEER werd neergezet. 9 In Juda en Jeruzalem werden 
de mensen opgeroepen om de bijdrage voor de HEER te komen brengen die  
Mozes, de dienaar van God, in de woestijn voor Israël had vastgesteld. 10 Zowel 
de  leiders  als het volk brachten bereidwillig hun bijdrage, en zo raakte de kist 
vol. 11 De kist werd geregeld naar de toezichthouders gebracht,  Levieten  die de  
koning  daartoe had aangesteld. Wanneer die vaststelden dat er voldoende zilver 
in de kist lag, lieten ze de hofschrijver en de gevolmachtigde van de  hogepriester  
komen. Dan werd de kist geleegd en vervolgens op zijn plaats teruggezet. Dat 
ging zo dag in dag uit, en op die manier werd er een enorme hoeveelheid zilver 
ingezameld.

- Nehemia 10:33-34
33 Tevens nemen wij als verplichting op ons om per jaar een derde  sjekel  
bij te dragen aan de dienst in de tempel van onze God, 34 en wel voor het  
toonbrood, de dagelijkse graan- en  brandoffers, voor de  offers  op  sabbat, het  
nieuwemaansfeest  en de hoogtijdagen, en voor de  heilige  gaven, de  offers  om  
verzoening  voor Israël te bewerken, en voor de overige diensten in de tempel van 
onze God.

Zingen: Lied 240:1,3,4,6
1. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
 de avond daalt op aarde neer;
 het helder licht, uw god-delijk woord,
 moog’ bij ons schijnen ongestoord.

3. Bewaar uw kerk, zij is benard,
 want wij zijn boos en traag en hard;
 geef vrucht en zegen op uw woord,
 maak dat alom het wordt gehoord.

4. Blijf, Heer, ons met uw woord nabij
 en maak ons van de vijand vrij,
 deel aan uw kerk genade mee,
 geduld en eenheid, moed en vreê.

6. Uw woord maakt onze harten sterk,
 het is de schutsmuur van uw kerk.
 Houd ons daarbij, opdat wij, Heer,
 buiten uw woord niets zoeken meer.

Verkondiging 



Zingen: Lied 565:1,3,4 (melodie lied 655)
1. Het hoogste woord daalt uit het licht
 en blijft toch voor Gods aangezicht.
 Het geeft zich over aan de nacht,
 zo wordt zijn grote werk volbracht.

3. In twee gedaanten, brood en wijn,
 wil Hij ons aller voedsel zijn.
 Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,
 zodat Hij ons volkomen voedt.
 
4. Hij komt tot ons als lotgenoot,
 Hij deelt zich aan ons uit als brood,
 als losgeld geeft Hij zich aan ‘t kruis
 en als ons loon in ‘t vaderhuis.

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diakonie
          2e collecte voor Pastoraat & Eredienst
Zingen: Lied 871:1,2,4
1. Jezus zal heersen waar de zon
 gaat om de grote aarde om,
 de maan zijn lichte banen trekt,
 zover het verste land zich strekt.

4. Laat loven al wat adem heeft
 de koning die ons alles geeft.
 O aarde om dit nieuw begin
 stem met het lied der englen in.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

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 26 nov. 2019
 Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy (laatste zondag kerkelijk jaar)
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw

2. Het lied in alle talen zal
 zijn liefde loven overal,
 en uit de kindermond ontspringt
 de lofzang die zijn naam omringt.


