
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 14 januari 2018 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Wilma Limburg
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Gert en Jeanet

   Thema: ‘Is alle geweld uit den boze? 
 Over Jezus, geweld en de politiek van de linkerwang’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 529 (Komt, laten wij aanbidden)
- Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 33:2,6,8
2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
 want waarheid is al wat Hij zegt.
 Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
 op liefde rust zijn heilig recht.
 Die zich openbaarde 
 overal op aarde,/alles spreekt van Hem.
 Heemlen hoog verheven, 
 vol van blinkend leven,
 schiep Hij door zijn stem.

6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde,
 geen legermacht behoudt het veld.
 God zal de nederlaag bereiden
 aan hen die bouwen op geweld.
 Zij die zich vermeten, 
 hoog te paard gezeten,
 bijten in het zand.
 Nederlaag en zege/zijn alleen gelegen
 in des HEREN hand.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
 ons hart heeft zich in Hem verheugd.
 Hij komt te hulp en geeft bescherming,
 zijn heilge naam is onze vreugd.
 Laat te allen tijde /uwe liefd’ ons leiden,
 uw barmhartigheid.
 God, op wien wij wachten, 
 geef ons moed en krachten
 nu en voor altijd.



Stil gebed/Bemoediging en Groet

Begintekst: ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen  kinderen  van God genoemd 
worden (Matt. 5:9)

Zingen: Lied 1008
1. Rechter in het licht verheven,
 koning in uw majesteit,
 louter ons geringe leven,
 scheld ons onze schulden kwijt,
 laat uw vleugelen ons omgeven,
 troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden
 om de vrede die niet daagt.
 Zie hoe diep er wordt geleden,
 hoe het kwaad de ziel belaagt.
 Zie uw mensheid hier beneden,
 wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
 klief het duister met uw zwaard.
 Kroon de menselijke dromen
 met uw koninkrijk op aard.
 Laat de vrede eindelijk komen,
 die uw hart voor ons bewaart.

Geloofsbelijdenis: art. 36 Ned. Gel. Bel.

Zingen: Gez. 37:2,5
2. Maar zoek de vrede voor dit Babel
 waar gij verbannen zijt,
 bidt voor de stad, want in haar straten
 daagt eens een andere tijd,
 ja bidt voor haar, want in haar vrede
 schuilt ook voor u het heil.
 Babel en alle wereldsteden
 staan rondom Israël.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Leviticus 24:19-22, (NBV)
19-20Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel 
worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een 
tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan zal ook hem aangedaan 
worden. 21Dus wie een stuk vee doodt moet het vergoeden en wie een mens 
doodt moet ter dood gebracht worden. 22Vreemdelingen en geboren Israëlieten 
moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de HEER, jullie God.”’

5. Zo heeft de Heer tot ons gesproken,
 de God van Israël;
 die in het duister zijt gedoken
 dit voorportaal der hel,
 in deze wereld moet gij wonen
 en huizen bij de tijd.
 Hier zal Ik u mijn vrede tonen
 en hier leid Ik u uit.



Matteüs 5: 38-48
38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand 
voor een tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar 
wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40Als iemand een 
proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook 
je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop 
er dan twee met hem op. 42Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van 
wie geld van je wil lenen. 43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je 
naaste liefhebben en je vijand haten.” 44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid 
voor wie jullie vervolgen, 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in 
de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat 
het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste 
als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie 
alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je 
dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 
Vader volmaakt is.

 Romeinen 13:1-4
131Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag 
dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2Wie zich 
tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat 
doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3Wie doet wat goed is heeft van de 
gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de 
overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4want ze 
staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht 
is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in 
dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, 
toont ze Gods toorn.

Openbaringen 13: 1, 9-10, 18 
131Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven 
koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op 
zijn koppen.

9Wie oren heeft, moet horen. 10Wie gevangenschap moet verduren, zal in 
gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het 
zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

18Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal 
van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 
zeshonderdzesenzestig.

Zingen: Ps. 89:6,7
6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden
 uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.



7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Verkondiging 

Zingen: Lied 1010:1,3
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
 de wereld wil slechts strijd.
 Al wordt het recht beleden,
 de sterkste wint het pleit.
 Het onrecht heerst op aarde,
 de leugen triomfeert,
 ontluistert elke waarde,
 o red ons sterke Heer.

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte is bestemd voor St. Ellinor
             2e collecte is bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 602
1. Vrede van God, De vrede van God,
 de vrede van God zij met jou.
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
 de Heilige Geest zij met jou.
 vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou.

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

De collecte bij de uitgang is voor Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 21 jan. (Heilig Avondmaal)
  Aanvang: 10.00 uur, voorganger: ds. G.H. Labooy
  Aanvang: 19.00 uur, voorganger: ds. A.H. van Veluw

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
 Gij die de vrede zijt,
 die voor ons hebt geleden,
 gestreden onze strijd,
 opdat wij zouden leven
 bevrijd van angst en pijn,
 de mensen blijdschap geven
 en vredestichters zijn.

2. In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
 in Jezus’ naam geef ik jou:
 vrede van Hem, vrede van God,
 de vrede van God zij met jou.


