
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 25 februari 2018 om 10.00 uur.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: Aly Pelleboer
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Harry en Richart

   Thema ‘De verheerlijking op de berg’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 268 (‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’)
- Lied van de maand: Lied 858(‘Vernieuw in ons, o God’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 121:1,4
1. Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
 Mijn hulp is van mijn HERE, die
 dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
 Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
 Hij zal uw komen en uw gaan,
 wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Gez. 177:1,2,4,7
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
 in deze zee verzinken mijn gedachten:
 o liefde die, om zondaars te bevrijden,
 zo zwaar moest lijden.

2. ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
 tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
 in onze plaats gemarteld en geslagen,
 de zonde dragen.

4. God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
 en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.
 Zie hier de schalen die ten volle wegen
 èn vloek èn zegen.



7. Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
 dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
 laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
 als sterkte roemen.

Gods goede geboden

Zingen: Hemelhoog 632:1,2,5
1. God in ons midden,
 Heer, wij aanbidden
 met al uw kinderen wereldwijd
 uw trouw aan mensen,
 uw onbegrensde,
 uw ongekende majesteit.

2. Lam dat de zonden draagt.
 Lam dat de leeuw verjaagt,
 uw wieg een kribbe, uw troon een kruis,
 Gij spreidt geen macht ten toon.
 Gij zijt, o Mensenzoon,
 onder een open hemel thuis.

5. God in ons midden,
 Heer wij aanbidden,
 met al de heiligen uw beleid,
 uw trouw aan mensen,
 uw onbegrensde,
 uw ongekende majesteit.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 121 (NBV)
1Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7De HEER behoedt je voor alle kwaad,



hij waakt over je leven,
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Schriftlezing: Matteüs 17:1-9 + 14-15a (NBV)
171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich 
mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij van 
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 
3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u 
wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij 
was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen 
heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. 
Luister naar hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen 
uit angst hun gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie 
hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.
9Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over 
wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

14Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem 
toe die voor hem op zijn knieën viel 15en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon,  
want hij is maanziek en lijdt daar erg onder;

Zingen: Lied 556:2,5
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
 die Zoon van David zijt en man van smarte,
 Koning der Joden die de dood verdreef.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
 vrede aan allen die uw naam verhogen:
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Verkondiging 

Zingen: Ps. 87:1,3
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
 door uwe poort zal ieder binnentreden.

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
 hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
 en doen de naam van Sions kindren dragen.



  Stagiaire Edina Melania Hadnagy stelt zich voor 

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Jeugdwerk

Zingen: Gez. 461:1,7
1. O hoogt’ en diepte, looft nu God,
 aanbidt zijn heiligheid!
 Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
 zijn weg is majesteit.

7. O hoogt’ en diepte, looft nu God,
 aanbidt zijn heiligheid!
 Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
 zijn weg is veiligheid.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
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 & onderhoud kerkelijke 
gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond.
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy (jongerendienst)


