
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 15 juli 2016 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Alinde Hofstede
Organist: dhr. Martien van der Knijf
m.m.v ‘Roemeniëband’
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever

   Thema: ‘Met welk materiaal bouw jij?’

Zingen voor de dienst:
- Lied 313:1,3,4,5 (‘Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord’)
- Lied 737:1,6,7,15,16,18,21 (‘Jeruzalem, mijn vaderstad’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 823:1,5
 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.

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.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 127:1
1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
 is, alle metselwerk ten spijt,
 de opbouw niets dan ijdelheid.
 Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
 geen wachter, die de vijand keert,
 geen stadsmuur die zijn aanval weert.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Korintiërs 3:9b-17 (NBV)
U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit 
genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament 



gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 
11 want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus 
zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en 
edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden 
wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het 
door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk 
waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 
Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden 
gered, maar door het vuur heen.
16 Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn en dat de Geest van God 
in jullie midden woont? 17 Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem 
vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel zijn jullie zelf.

Zingen: Gez. 321:1,2,3
1. O Vader die uw woning sticht
 hoog in het ontoeganklijk licht,
 geef onze hand de zekerheid
 om in de ontrouw van de tijd
 een huis te bouwen dat gewaagt
 van uw geduld dat alles draagt.

2. O Christus die met al ons leed
 het ware heiligdom betreedt,
 Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd,
 van het gebouw van liefde_en recht,
	 bouwoffer	dat	aan	God	behaagt,
 wees fundament dat alles draagt.

3. O Geest, Gij mortel van Gods kerk,
 hoe ijdel is ons metselwerk,
	 hoe	pover	is	het	offer	dat
 wij dragen naar de nieuwe stad,
 voeg onze harten thans tesaam,
 een heilig huis voor Christus’ naam.

Verkondiging 

Zingen: Ps. 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.

Uitzending Roemeniëgroep

Zingen: Opw. 746 (staande)
 De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
 Op alle wegen die je zult gaan

 Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
 Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

 Hij is als een schaduw, die met je meegaat
 Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

 Ontvang nu de vrede en de genade,
 van God onze Vader, zo zegent Hij jou

Dankgebed

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

(onderwijl speelt de band ‘Ik wens jou’ van Trinity)

Zingen: Opw. 764
 U zult altijd voor ons strijden;
 U hebt steeds Uw trouw getoond.
 Deze waarheid is mijn blijdschap:
 Heer, U draagt de zegekroon,
 U, mijn Helper en Beschermer,
 U, mijn Redder en mijn Vriend.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.
 
 Waar Uw grootheid wordt bezongen,
 wil ik knielen voor Uw troon.
 Waar U bent, verstilt de onrust,
 want U draagt de zegekroon.
 Vul dit huis nu met Uw glorie,
 vul ons hart met heilig vuur.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.
 
-Refrein-
 Halleluja! Jezus overwon.
 Jezus overwon.
 Halleluja! Prijs Hem,
 Die de wereld overwon.



  U zult altijd voor ons pleiten;
 U zocht door tot U ons vond.
 En geen macht kan U bestrijden,
 want U draagt de zegekroon.
 U bent Jezus, de Messias,
 Die de wereld redding biedt.
 Uw genade is mijn adem en mijn lied.
(Refrein)
 
 Elke muur wordt neergehaald,
 ieder bolwerk afgebroken.
 U draagt de zegekroon;
 U overwon, U overwon!
 
 Aan het kruis leek U verslagen,
 maar U hebt de dood onttroond;
 zelfs het graf kon U niet houden,
 want U draagt de zegekroon.
 
 Elke muur wordt neergehaald,
 ieder bolwerk afgebroken.
 U draagt de zegekroon;
 U overwon, U overwon
 
Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
1. 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 Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 22 juli a.s.
   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw


