
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 18 februari 2018 om 19.00 uur.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Wim Last
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta

    Thema: ‘Ergerlijke goedheid’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 614 (Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem)
- Opw. 249 (Heer, wat een voorrecht)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 100:2,4 
2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
 Hij schiep ons, Hem behoren wij,
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt
 en als beminden weidt en voedt.’

4. Want God is overstelpend goed,
 die ons in vrede wonen doet.
 Zijn goedheid is als morgendauw:
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Begintekst: ‘De Here is voor allen goed, en zijn  barmhartigheid  is over al zijn 
werken.’ (Ps. 145:9 NBG)

Zingen: Ps. 136:1
1. Looft den HEER, want Hij is goed,
 trouw in alles wat Hij doet.
 Want zijn goedertierenheid
 zal bestaan in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis



Zingen lied van de maand: Lied 858 

2.  Beadem ons, o Geest,
 met wonderlijke kracht,
 dan opent zich het leven weer,
 een bloem in volle pracht.

3.  Geef ons, o Christus, deel
 aan levenslang geluk.
 Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
 dat slaat geen dood meer stuk.

4.  Drie-enig God, vervul
 wat U ons hebt beloofd,
 na al ons zoeken U te zien,
 dan staan wij oog in oog.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 19:27 en 19:30 - 20:16 (NBV)
27Daarop vroeg  Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar 
kunnen wij naar uitzien?’

30Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. 1Het is met het  
koninkrijk van de hemel  als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok 
om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon 
van een  denarie  overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie 
uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein 
zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de 
betaling zal  rechtvaardig  zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging 
hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij 
tegen het elfde uur van de dag nog eens op  weg  ging, trof hij een groepje dat er nog 
steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 
7“Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie 
ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen was, zei de  heer  van de 



wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon 
uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er vanaf het 
elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een  denarie. 10En toen zij die 
als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden 
krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene  denarie. 11Toen ze die in handen hadden, 
gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt 
en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon 
de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste 
man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het 
loon van één  denarie? 14Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatst 
(het uwe) en nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik met mijn  
geld  (het mijne) niet doen wat ik wil? Zet  het kwaad  bloed (of is uw oog boos) dat 
ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Zingen: Gez. 402:1,4
1. Verheugt u, christenen, tesaam!
 Laat ons van vreugde springen
 en zegenen Gods grote naam;
 laat ons de Heer bezingen,
 die ons zo machtig heeft bevrijd,
 die voor der mensen zaligheid
 de hoogste prijs betaalde.

4. Toen zag God in de eeuwigheid
 mijn mateloze_ellende
 en haastte zich, te rechter tijd
 mij, arme, hulp te zenden.
 Mijn Vader, - want Hij wendde mij
 zijn hart vol liefde toe, ja Hij
 liet het zich ‘t liefste kosten.

Verkondiging 

Zingen: Lied 991:1,2,6,8
1. De eersten zijn de laatsten,
 wie nakomt gaat voorop,
 zij moeten zich niet haasten,
 die leven van de hoop.

2. God moge ons behoeden,
 wij zien elkander aan,
 de broeder kent de broeder
 als een die voor moet gaan.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
 zij gaan de tijden door,
 wie voor was blijft ten achter,
 wie achterbleef gaat voor.



8. De eersten zijn de laatsten,
 wie nakomt gaat voorop!
 Kiest dan de goede plaatsen
 en geeft uw hart aan God.

Dankgebed

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

Zingen: Ps. 145:2,3
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
 van al de wondren die Gij hebt verricht,
 opdat men alom spreke van uw kracht,
 en roeme in uw overwinningsmacht.
 Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
 en juichend zal men overal bezingen
 uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

3. Genadig en barmhartig is de HEER,
 lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
 Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
 al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
 U loven, HEER, de werken van uw handen,
 de hemelen, de zeeën en de landen.
 U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden
 die elke dag uw goedheid ondervinden.

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 en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 25 februari
  Aanvang: 10.00 uur, voorganger: ds. A.H. van Veluw
 Aanvang: 19.00 uur, voorganger: ds. A. Oosterwijk te Wezep


