
Zingen Lied: ‘O Heer, mijn God, gij koning van ‘t heelal’ (Psalm 145) 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor Kerk in Actie - Stichting Sozo  

2e collecte voor Pastoraat & Eredienst 

 

 

Zingen Lied: ‘Wees bij ons, wees ons een geleide’ (NLB 267) 

1. Wees bij ons, wees ons een geleide 2. Als boze dromen ons belagen, 

bij het verdwijnen van de dag.   wij eenzaam vechten met onszelf, 

Wij wachten U, begin en einde,   laat niet de nacht dan angst aanjagen, 

in wie ons leven rusten mag.   niet een verleden dat ons knelt. 

 

3. U kennen wij als een bevrijder,   4. Geef ons elkaar tot licht en liefde, 

Gij hoort het mensenkind dat schreit.  waarmee het donker wordt weerstaan. 

Ook als de nacht valt, blijf ons leiden,  En zingend gaan wij door het duister 

troost ons met uw barmhartigheid.   tezamen op uw morgen aan. 

 

 

Zegen  (3x Amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 

11-02-2018 10:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen       1e Lijdenszondag 

11-02-2018 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy                        Zangdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 4 februari 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen 

Ouderling van dienst: Mevr. Jet Roetman 

Organist: Jeroen van der Scheer 

             Kosters: Jan en Berta 

 
Zingen voor de dienst 

‘Meester, Heer, uw graf kon U niet houden’ (HH 579: 3, 4) 

‘Vernieuw in ons, o God’ (NLB 858) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: ‘De Heer is koning’ (Psalm 93) 

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 

omgord met macht, bekleed met majesteit. 

Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 

Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 

op vaste pijlers in het oergeweld. 

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 

het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

 

3. Geweldiger dan water en dan wind 

is in de hoogte God die overwint. 

Geweldig is de Heere die zijn voet 

plant op de nek van deze watervloed. 

 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 

en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 

Stil gebed / Bemoediging / Groet 

 

Zingen Lied: ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ (Psalm 72: 1, 4 en 6) 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 4. Hij zal de redder zijn der armen, 

en uw gerechtigheid     hij hoort hun hulpgeschrei. 

aan 's konings zoon, om uwe knechten  Hij is met koninklijk erbarmen 

te richten met beleid.     hun eenzaamheid nabij. 

Dan ruist op alle bergen vrede,   Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

heil op der heuvlen top.    die zijn in vrees verward. 

Hij zal geweldenaars vertreden,   Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

maar armen richt hij op.    Hij draagt hen in zijn hart. 

 



6. Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 

Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 

Dat opgetogen allerwegen 

de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 

van zijn doorluchte naam. 

   

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Lied: ‘Beveel gerust uw wegen’ (NLB 904) 

1. Beveel gerust uw wegen,   2. De Heer moet gij vertrouwen, 

al wat u 't harte deert,    begeert gij d' uitkomst goed, 

der trouwe hoed' en zegen   op Hem uw hope bouwen, 

van Hem, die 't al regeert.   zal 't slagen wat gij doet. 

Die wolken, lucht en winden   Door geen bekommeringen, 

wijst spoor en loop en baan,   geen klagen en geen pijn 

zal ook wel wegen vinden,   laat God zich iets ontwringen: 

waarlangs uw voet kan gaan.   Hij wil gebeden zijn. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 1 Samuel 16: 1-5 en 11-13 

De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van 

Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want 

een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel 

tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge 

koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isaï uit voor 

het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor 

mij zalven.’ 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, 

kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen 

slecht teken?’ 5 ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer 

te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde 

hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 

 

11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet 

bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. 

We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. Het was een 

knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. 

Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van 

toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer 

naar Rama. 

 

Schriftlezing: Jesaja 45: 1-7 

1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij 

volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent – geen poort 

blijft gesloten:  2 Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren 

verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. 3 Ik zal je verborgen schatten schenken, diep 

weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou 

bij je naam roept. 4 Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb 

ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. 5 Ik 

ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens, 

ofschoon je me niet kende. 6 Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten 

mij. Ik ben de HEER, er is geen ander 7 die het licht vormt en het donker schept, die vrede 

maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet. 

 

Schriftlezing: Romeinen 13: 1-7 

Iedereen 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. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet 

zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling 

af. 3 Wie 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, 4 want 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. 

5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook 

omwille van uw geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in 

dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting 

verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag 

toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. 

 

Schriftlezing: Openbaring 17: 1-7 

Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien 

hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De koningen op 

aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich 

bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar 

de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, 

met zeven koppen en tien horens. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden 

sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al 

haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime 

betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter 

wereld’. 6 Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van 

hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. 7 Toen zei de engel: 

‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest 

waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. 

 

Zingen Lied: ‘Heb dank, o God van alle leven’ (NLB 315) 

1. Heb dank, o God van alle leven / die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven / uw licht en liefd' ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen / nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen /  werd kinderen geopenbaard. 

 

Verkondiging    


