
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 29 juli 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Janny Mateboer
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

    Thema: ‘Weg met dat onkruid !?’

Zingen voor de dienst:
- Lied van de maand: Lied 150a (‘Geprezen zij God!’)
- Opw. 630 (‘Op elk moment van mijn leven’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 78:1,2
1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
 Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
 Verborgenheden wil ik openbaren,
 een van oudsher ons doorgegeven mare,
 roemrijke daden door de Heer volbracht,
 zijn grote wondren en zijn grote kracht.

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
 doorgeven en aan onze kindren melden.
 ‘t Getuigenis aan Israël geschonken,
 het heil dat van de hemel heeft geklonken,
 het is een licht dat ons ten leven leidt, -
 ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 756:1,2,4,5
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
 uw koninklijke dag,
 toon ons uw majesteit,
 Messias, uw gezag!

4. Zal ooit een dag bestaan
 dat oorlog, haat en nijd
 voorgoed zijn weggedaan,
 in deze wereldtijd?

Gods gebod

2.Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd’ en lofgezang
verdrijven leed en dood?

5.Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!



Zingen kinderlied: Opw. 40
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God,
 en zijn gerechtigheid,
 en dit alles krijgt u bovendien,
 hallelu haleluja.
 (Refrein)
 Halleluja, halleluja, ) 
 halleluja, halleluja. ) 4x

2. Men kan niet leven van brood alleen,
 maar van ieder woord,
 dat door de Heer gesproken word,
 halleluja.
 (Refrein)

3. Bid en u zal gegeven zijn,
 zoekt en gij zult hem zien,
 klopt en de deur zal voor u opengaan.
 halleluja.
 (Refrein)

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 13:24-30 + 34-43 (NBV)
24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de 
hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de 
mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok 
weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook 
het onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: 
“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat 
onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De 
knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 
29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan 
lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer 
het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in 
bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

34Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak 
uitsluitend in gelijkenissen tot hen. 35Zo ging in vervulling wat gezegd is 
door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal 
bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’
36Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij 
hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 
37Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38de 
akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het 
onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39de vijand die het zaait is de duivel, 
de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 
40Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het 



gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit 
sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht 
en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42en hen in de vuuroven werpen; 
daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het 
koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Zingen: Ps. 92:3,4,5
3. Gij hebt mij door uw daden, 
 o HERE God, verheugd.
 Mijn hart is vol van vreugd, 
 ik juich om uw genade.
 Hoe groot zijn uwe werken, 
 de werken uwer hand,
 Gij houdt het volk in stand. 
 Gij zult hun hart versterken.

4. Hoe diep zijn uw gedachten! 
 Geen dwaas die dat verstaat:
 als onkruid groeit het kwaad;
 hoe lang zult Gij nog wachten?
 Zie toch, aan alle zijden 
 plant zich het onrecht voort,
 het bloeit haast ongestoord, 
 niemand komt tussenbeide.

5. Maar Gij, de Allerhoogste 
 zolang de wereld is -
 werkers der duisternis 
 zult Gij de dood doen oogsten.
 Uw tegenstanders, HERE, 
 zullen als kaf vergaan;
 ten oordeel opgestaan 
 zult Gij de vijand keren.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Lied 650:1,3,4,6,7
1. De aarde is vervuld
 van goedertierenheid,
 van goddelijk geduld
 en goddelijk beleid.

4. Omdat zij niet vergeet
 wie godverlaten zijn:
 de wereld hemelsbreed
 zal goede aarde zijn.

3.Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

6.Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.



7. Al gij die God bemint
 en op zijn goedheid wacht,
 de oogst ruist in de wind
 als psalmen in de nacht.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

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

Zingen: Lied 755
1. Toch overwint eens de genade,
 en maakt een einde aan de nacht.
 Dan onderwerpt de Heer het kwade,
 dan is de strijd des doods volbracht.
 De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
 verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
 als Hem elk volk is toegedaan;
 uit aard’ en hemel opgerezen
	 vangt	dan	het	nieuwe	loflied	aan.
 Als ieder voor de Heer zich buigt
 en aller stem Gods lof getuigt.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	&	Onderhoud	Kerkeklijke	
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

     De volgende Erediensten zijn:
  29 juli aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H. van Ark te Wapenveld
  5 aug. aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
  5 aug. aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw


