
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 27 mei 2018 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Wilma Limburg 
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Zingen voor de dienst:
- ‘Ere zij aan God de Vader’ (NLB 705)
- ‘Jezus, Hij kwam om ons leven te geven’ (Opw 580) 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Op Sions berg’ (Psalm 87: 1, 2, 4)
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.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
 en ieder land erkent Hem als de Heer.
 O moederstad, uit u is elk geboren!

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
 dansend de harpen en cymbalen slaan,
	 en	onder	fluitspel	in	het	ronde	gaan,
 zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

Stil gebed 

Bemoediging en Groet

Zingen lied: ‘Ben je groot of ben je klein’ (HH 389)
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; / God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; / God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent; / Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent; / Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent; / Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou! / Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Wetslezing: Micha 3: 1-12



Zingen lied: ‘Maak ons hart onrustig God’ (opw 805)
1. Maak ons hart onrustig, God,
 dat het ontevreden klopt
 als we mooie leugens horen
 en gemakkelijke woorden!
 Maak ons hart onrustig, God.

3. Steek in ons uw woede aan
 om het onrecht te weerstaan!
 Geef ons moed om op te treden.
 Laat ons vechten voor de vrede.
 Steek in ons uw woede aan.

 Want het is uw koninkrijk
 tot in alle eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezing: Ruth 1
1. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het 
land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem 
in Juda, om een tijdlang in de vlakte van  Moab  te gaan wonen. 2. De naam van 
de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten  
Machlon  en  Kiljon; het waren  Efratieten  uit Betlehem in Juda. Toen ze in  Moab  
waren aangekomen, bleven ze daar als  vreemdeling  wonen. 3. Na enige tijd stierf 
Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. 
4. Zij trouwden allebei met een  Moabitische  vrouw. De naam van de ene was  
Orpa, die van de andere was  Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond 
hadden, 5. stierven ook  Machlon  en  Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, 
zonder haar twee zonen en zonder haar man.

6. Toen Noömi hoorde, daar in  Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had 
aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee 
schoondochters gereed om  Moab  te verlaten en terug te keren. 7. Samen met 
hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de 
terugweg waren naar Juda, 8. zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar 
het  huis  van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij 
en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9. Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei 
geborgenheid vinden in het  huis  van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten zij 
in tranen uit 10. en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ 11. 
‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? 
Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12. Ga toch 
terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs 
al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – 13. 
zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met 

2. Stort in ons uw tranen uit.
 Mensen worden uitgebuit,
 weggeschopt en opgesloten.
 Zegen hen als wij hen troosten.
 Stort in ons uw tranen uit.

4. Laat ons dwaas en koppig zijn.
 Laat ons doorgaan tot het eind.
 Gaat het onze kracht te boven,
 laat ons dan in U geloven.
 Laat ons dwaas en koppig zijn.



een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de 
HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 14. Opnieuw begonnen zij te huilen.  Orpa  
kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar  Ruth  week niet van haar zijde. 15. ‘Kijk, 
je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch 
achterna!’ 16. Maar  Ruth  antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en 
terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; 
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17. Waar u sterft, zal ook ik sterven, 
en daar zal ik  begraven  worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij 
van u scheiden!’ 18. Noömi zag dat  Ruth  vastbesloten was om met haar mee te 
gaan en drong niet langer aan. 19. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.

Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de 
vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’ 20. Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, 
noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 
21. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen 
laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij 
heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22. Zo kwamen 
ze samen terug uit  Moab, Noömi en haar schoondochter  Ruth, de  Moabitische. 
Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.

Zingen lied: ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ (NLB 823: 1, 2, 3, 5)
1.Gij hebt, o Vader van het leven, 
   de aarde aan de mens gegeven,
   het land, de zee is zijn domein. 
   Gij hebt hem aan het woord doen komen
   om tussen werklijkheid en dromen 
   getuige van uw Geest te zijn.

3.Hij overmant de wilde dieren, 
   vaart uit op zeeÃ«n en rivieren,
   doorzoekt der aarde donkre schoot. 
   Ja, hij snelt voort op hoge winden
   om de allerlaatste grens te vinden. 
   Zo vindt hij onverhoeds de dood.

Verkondiging

Zingen lied: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (NLB 978: 1, 2, 4) 
1.Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee,
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, de onzeekre zee.
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2.Gij roept het jonge leven wakker, 
   een tuin bloeit rond het open graf.
   Er ruisen halmen op de akker 
   waar zich het zaad verloren gaf.
   En vele korrels vormen saam 
   een kostbaar brood in uwe naam.

2.Uw wijsheid en uw welbehagen 
   bepalen ‘s mensen levensdagen
   en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
   Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
   toch mag hij vrij en veilig wezen 
   en heersen over het bestaan.

5.O God, wij bouwen als ontheemden, 
   wij wonen en wij blijven vreemden,
   bestemd voor hoger burgerrecht. 
   Wil ons, o Koning der getijden,
   een woning in de stad bereiden 
   waar Gij het fundament van legt.



4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan
    met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan.
    Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet.

Gebeden

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

Zingen lied: ‘Heer, wijs mij uw weg’ (opw 687)
1. Heer, wijs mij Uw weg
 En leid mij als een kind
 Dat heel de levensweg
 Slechts in U richting vindt
 Als mij de moed ontbreekt
 Om door te gaan
 Troost mij dan liefdevol
 En moedig mij weer aan

3. Heer, leer mij Uw wil
 Aanvaarden als een kind
 Dat blindelings en stil
 U vertrouwd, vrede vindt
 Als mij de wil ontbreekt
 Uw weg te gaan
 Spreek door Uw woord en Geest
 Mijn hart en leven aan

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:

   vanavond om 19.00 uur, voorganger ds. R. van Putten - Jongerendienst
 3 juni om 9.30 uur, voorganger ds. N. Beimers
   3 juni om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen

2. Heer, leer mij Uw weg
 Die zuiver is en goed
 Uw woord is onderweg
 Als een lamp voor mijn voet
 Als mij het zicht ontbreekt
 Het donker is
 Leidt mij dan op Uw weg
 De weg die eeuwig is

4. Heer, toon mij Uw plan
 Maak door Uw Geest bekend
 Hoe ik U dienen kan
 En waarheen U mij zendt
 Als ik de weg niet weet
 De hoop opgeef
 Toon mij dat Christus
 Heel mijn weg gelopen heeft (2x)


