
Liturgie voor de Eredienst van de 
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
op zondag 3 juni 2018 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Mineke Kok
Organist: Jeroen van der Scheer 
Kosters: Jan en Berta Aarten

Zingen voor de dienst:
‘Samen in de naam van Jezus’ (OPW 167)
‘Je kunt niet dieper vallen’ (NLB 916)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Ere zij aan God de Vader’ (NLB 705: 1, 4)
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heilge Geest, de Trooster,
 de Drie-eenge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de Drie-eenge in zijn troon!

4. Halleluja, lof, aanbidding
 brengen englen U ter eer,
 heerlijkheid en kracht en machten
 legt uw schepping voor U neer.
 Halleluja, halleluja,
 lof zij U, der heren Heer!

Stil gebed

Bemoediging 

Groet

Zingen lied ‘Gij zijt geweest’ (Psalm 90: 1, 8)
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 de zekerheid van allen die U vrezen.
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
 wij zijn in uw ontferming opgenomen.
 Wij mogen bouwen op de vaste grond
 van uw beloften en van uw verbond.



8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
 en laat uw glans hun kinderen omgeven.
 Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
 O God, bescherm ons in ons onvermogen.
 Bevestig wat de hand heeft opgevat,
 het werk van onze hand, bevestig dat.

Geloofsbelijdenis

Zingen lied : ‘Abba Vader’ (NLB 886)
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen
 U behoor ik toe.

Gebed

Schriftlezing: Marcus 2:23 - 3:6 (NBV)
23. Eens liep hij op een  sabbat  tussen de korenvelden door. Zijn  leerlingen  
gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24. ‘Kijk eens!’ zeiden de 
farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op  sabbat  niet mag?’ 25. Maar 
hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat  David  deed toen hij en zijn 
metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26. Hij ging het huis van God 
binnen – Abjatar was toen  hogepriester  – en at van de  toonbroden, waarvan 
alleen de  priesters  mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 
27. En hij voegde eraan toe: ‘De  sabbat  is er voor de mens, en niet de mens voor 
de  sabbat; 28. en dus is de  Mensenzoon  ook  heer  en meester over de  sabbat.’

3.1. Weer ging hij naar de  synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde 
hand. 2. Ze letten op hem om te zien of hij die op  sabbat  zou genezen, zodat ze 
hem zouden kunnen aanklagen. 3. Hij zei tegen de man met de verschrompelde 
hand: ‘Kom in het midden staan.’ 4. Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men 
op  sabbat  doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar 
ze zwegen. 5. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun 
hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw 
hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. 6. De farizeeën verlieten 
de  synagoge  en gingen meteen met de  herodianen  overleggen hoe ze hem uit de 
weg zouden kunnen ruimen.



Galaten 3:23-27 (NBV)
23. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in 
gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24. Kortom, de wet hield 
toezicht op ons totdat  Christus  kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als 
rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25. Maar nu het geloof gekomen is, 
staan we niet langer onder toezicht, 26. want door het geloof en in  Christus   Jezus  
bent u allen  kinderen  van God. 27. U allen die door de  doop  één met  Christus  
bent geworden, hebt u met  Christus  omkleed.

Zingen lied ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ (Psalm 92: 1, 2)
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den Heere prijst,
 dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig.
 Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
 ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
 die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
 laat alom musiceren, / met stem en instrument,
 maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heeren.

Verkondiging

Zingen lied ‘Jezus vol liefde’ (HH 380, 2x)
 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
 Wij prijzen U als onze Heer.
 Kom met uw kracht o Heer,
 en vul ons tot uw eer,
 kom tot uw doel met ieder van ons.
 Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
 dat U Heer, volkomen steeds
 toegewijd zal zijn. 

Gebeden

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

Zingen lied ‘Jezus, ga ons voor’ (NLB 835: 1, 3, 4)
1. Jezus, ga ons voor
 deze wereld door,
 en U volgend op uw schreden
 gaan wij moedig met U mede.
 Leid ons aan uw hand
 naar het vaderland.



3. Krimpt ons angstig hart
 onder eigen smart,
 moet het met de ander lijden,
 Jezus, geef ons kracht tot beide.
 Wees Gij zelf het licht
 dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,
 Heer, blijf ons nabij
 met uw troost en met uw zegen
 tot aan ‘t eind van onze wegen.
 Leid ons op uw tijd
 in uw heerlijkheid.

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 10 juni om:
     9.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
  14.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen - aangepaste dienst
  19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - zangdienst


