
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op maandag 1 januari 2018 om 10.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Hendrik Hensen
Organist: Jeroen van der Scheer
Kosters: Willem en Rudi 

Zingen voor de dienst:
‘Tienduizend redenen’ (Opw 733)
‘Jezus, ga ons voor’ (NLB 835: 1, 3)

Welkom 

Mededelingen

Aanvangslied ‘God heeft het eerste woord’ (NLB 513: 1, 2, 3, 4)
1. God heeft het eerste woord.
 Hij heeft in den beginne
 het licht doen overwinnen,
 Hij spreekt nog altijd voort.

3. God heeft het laatste woord.
 Wat Hij van oudsher zeide,
 wordt aan het eind der tijden
 in heel zijn rijk gehoord.

Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Zingen lied ‘Heil hem wien God een plaats bereid’ (Psalm 91: 1, 2, 6)
1. Heil hem wien God een plaats bereidt
 in zijn verheven woning:
 hij overnacht in veiligheid
 bij een almachtig koning.
 Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
 mijn toevlucht en mijn veste,
 op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
 voor mij altijd het beste.

2. God heeft het eerste woord.
 Voor wij ter wereld kwamen,
 riep Hij ons reeds bij name,
 zijn roep wordt nog gehoord.

4. God staat aan het begin
 en Hij komt aan het einde.
 Zijn woord is van het zijnde
 oorsprong en doel en zin.



2. God redt uw ziel van nood en dood,
 Hij heeft u aangenomen:
 een vogel, die ternauwernood
 is aan de strik ontkomen.
 De Heer zal over uw bestaan
 zijn sterke vleugels breiden.
 Hij is, in trouw u toegedaan,
 uw schild en pantser beide.

6. Ja, zij zijn om u als een wacht,
 zij dragen u op handen;
 lichtvoetig, in des Heeren kracht,
 zo gaat gij door de landen.
 Uw voet bezeert zich aan geen steen,
 de leeuw ontwijkt uw schreden,
 de slang krimpt voor uw voet ineen,
 gij zult de draak vertreden.

Gebed

Schriftlezing: Genesis 17:1-10 
1. Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en 
zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een 
onberispelijk leven. 2. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel 
veel nakomelingen geven.’ 3. Abram boog zich diep neer en God sprak: 4. ‘Ik doe 
jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5. Je zult 
voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van 
vele volken. 6. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je 
voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7. Ik sluit een verbond met 
jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend 
verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8. Heel Kanaän, 
het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor 
altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ 9. Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij 
moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na 
generatie. 10. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en 
jongens moeten worden besneden. 

Deuteronomium 10:12-22
12. Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u 
ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem 
met hart en ziel dient 13. en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, 
naleeft; dan zal het u goed gaan. 14. De HEER, die vrij kan beschikken over 
de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, 15. heeft toch 
alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, 
uitgekozen! 16. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. 17. Want 



de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, 
de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is 
onomkoopbaar; 18. hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen 
in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19. Ook u moet 
vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in 
Egypte. 20. Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan 
en zweer alleen bij zijn naam. 21. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen 
ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht: 
22. met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij 
u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!

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 ‘O grote God, die liefde zijt’ (NLB 838: 1, 2)
1. O grote God die liefde zijt,
 o Vader van ons leven,
 vervul ons hart, dat wij altijd
 ons aan uw liefde geven.
 Laat ons het zout der aarde zijn,
 het licht der wereld, klaar en rein.
 Laat ons uw woord bewaren,
 uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
 getuigen van uw vrede,
 dan gaat wie aarzelt met ons voort,
 wie afdwaalt met ons mede.
 Laat ons getrouw de weg begaan
 tot allen die ons verre staan
 en laat ons zonder vrezen
 de minste willen wezen.

Gebed



Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                              
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen lied ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (HH 728)
Refrein 1: Jezus leeft in eeuwigheid,
                 zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
                 Alle dingen maakt Hij nieuw.
                 Hij is de Heer van mijn leven.
 
1. Straks als er een 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 1
 
2. Straks wanneer de grote dag begint,
 en het licht voor altijd overwint,
 zal de hemel opengaan,
 komt de Heer er aan.
	 effen	wij	dit	loflied	aan:
 
Refrein 2: Jezus komt in heerlijkheid.
                 Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
                 Alle dingen maakt Hij nieuw.
                 Hij is de Heer van ons leven.
 
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 zondag 7 januari om:
   10.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
   19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy


