
Gebeden 
 

 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

 
Zingen Slotlied Psalm 97: 1, 3 en 6 

1. Groot Koning is de Heer. / Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde. 

De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 

 
3. De hemel, Heer, verbreidt / alom uw majesteit, 

uw glorie komt getogen / voor aller volken ogen. 
Hen, die zich wendden tot / een beeld, een leugengod, 

hebt Gij beschaamd, o Heer; / gij goden, buigt u neer: 
Hij heeft uw macht geknot. 

 
6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
Een vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de Heer verblijd. 

Zijn naam zij lof en eer ! 
 

Zegen  
 

Amen, amen, amen!/Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, /Amen, God, uw naam ter eer! 

  
 

 
 
 

 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

 
De volgende Erediensten zijn op: 

15-07 om 19.00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw 
22-07 om 09.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 

 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 15 juli 2018 

  Aanvang: 09.30 uur  
   Voorganger: Ds. W.M. Schinkelshoek uit Balk  

Ouderling van dienst: Mw. Alinde Hofstede  
             Organist: dhr. Jeroen van der Scheer 

Koster: dhr. Harry Dekker en dhr. Richard Kragt  

  

Zingen voor de dienst 
Zingende Gezegend 218: 1 en 3 ‘ Heer wij zijn bijeengekomen’  

Opwekking 407: 1 en 2 ‘O, Heer mijn God’ 
 
 

Mededelingen 
 

Aanvangslied Psalm 85:1,3 en 4 
1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 

Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de Heere die ons zegent met zijn goed. 
 

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

 
Stil gebed  

 
Bemoediging en groet 
 

  



Zingen Psalm 32: 2 en 4 
2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden: 

ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 

maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 

stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 

Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 
 

4. Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen, 
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 

zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’ 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - 

wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 

verheugt u in den Heer te allen tijd 
 

Gebed   
 

Lezing Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4:14-30 
 
Optreden van Jezus in Nazaret 
414Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem 
verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door 

allen geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn 
gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen,  
17werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de 
plaats waar geschreven staat:18‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij  

gezalfd.Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen 
van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag 

hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22Allen betuigden hem hun bijval 
en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze 

zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie 
me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord 

hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24Hij vervolgde: 
‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25Maar ik zeg 

het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang 
gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er 
veel weduwen in Israël. 26Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar 

een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel 
mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar 

wel de Syriër Naäman.’ 28Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze 
in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg 

waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30Maar hij liep midden 
tussen hen door en vertrok. 

 
Zingen Lied 438: 1, 3 en 4 

1. God lof! Nu is gekomen     3. Gij machtigen der aarde, 
Gods aangename tijd:       't is uit met Gods geduld, 

de Koning onzer dromen,      zo gij Hem niet aanvaarden, 
de Heer der heerlijkheid      Hem niet aanbidden zult. 

treedt, zonder praal en pracht,    Wie in hun trots en waan 
in onze wereld binnen,       zich tegen Hem verheffen, 

om hier te overwinnen       die zal zijn gramschap treffen, 
de duivel en zijn macht.      die doet Hij ondergaan. 

 

4. Gij armen en verdrukten, 
waar gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 

houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 

de Vorst van uw verlangen, 
met lied’ren zonder tal! 

  
Verkondiging 
 

Zingen Lied 146c: 1, 3 en 7 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja!  

 
3 .Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 

Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 
 

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 


