
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 5 augustus 2018 om 19.00 uur.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Bonerschansker
Organist: dhr. Martien van der Knijff
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

   Thema: ‘Welke route neem jij?’
Zingen voor de dienst:
- HH 726:1,3 (‘Ik zie een poort wijd open staan’)
- Lied van de maand: Ps. 23:1,2,3 (‘Ik wil van God als van mijn Herder spreken’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 122:1,2
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
 toen men mij zeide: `Gord u aan
 om naar des HEREN huis te gaan!
 Kom ga met ons en doe als wij!’
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in,
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
 Jeruzalem, van ver aanschouwd,
 wel saamgevoegd en welgebouwd,
 o schone stede, die wij groeten.

2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
 Hier gingen ons de voeten voor
 der pelgrims, die de HEER verkoor,
 hier, waar uw heilge muren staan!
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in
 naar ‘s HEREN woord, om zijns naams ere!
 Zo is het Israël gezegd:
 hier zijn de zetels van het recht,
 de troon, waar David zal regeren!

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 737:5,9,21
5. God geve mij, Jeruzalem,
 dat ik eens op een dag
 een pelgrim aan uw poorten ben
 en dat ik binnen mag.

9. Jeruzalem, die grote stad,
 mijn God was ik er maar
 op ‘t vrolijk heilig huwelijk
 een van de gasten daar.



21. Jeruzalem, mijn vaderhuis,
 mijn moederstad, wanneer
 zal ik u zien? Wij zijn op reis
 naar u en naar de Heer!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 392
1. Mijn Jezus, ik hou van U,
 ik noem U mijn Vriend.
 Want U nam de straf op U
 die ik had verdiend.
 De grote Verlosser,
 mijn Redder bent U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden
 in leven en dood.
 En ik wil U prijzen,
 zelfs dan in mijn nood.
 Als ik kom te sterven,
 dan roep ik tot U:
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing:
Matteüs 7:7-8 + 13-14 (HSV)
7Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 
opengedaan worden. 8Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en 
voor wie klopt zal opengedaan worden. 13Ga binnen door de nauwe poort, want 
wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die 
daardoor naar binnen gaan; 14maar de poort is nauw en de weg is smal die naar 
het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

 Matteüs 7:13-14 (NBV)
13Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, 
en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 
14Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen 
weten die te vinden.

Lukas 13:22-25 (NBV)
22Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij 
onderricht gaf. 23Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden 
gered?’ Hij antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen 
te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er 

2. Mijn Jezus, ik hou van U,
 want U hield van mij.
 Toen U aan het kruis hing,
 een wond in uw zij.
 Voor mij de genade,
 een doornenkroon voor U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in uw glorie,
 uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij voor U,
 in uw heiligdom.
 Gekroond met uw heerlijkheid,
 zal ‘k zingen voor U:
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu, (2x)



niet in slagen. 25Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft 
gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open 
voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”

Deuteronomiun 30:15-20 (HSV)
15Zie,ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en 
het kwade. 16Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn 
wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te 
nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen 
in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 17Maar als uw hart zich 
afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te 
buigen en die te dienen, 18dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; 
u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om 
er te komen en het in bezit te nemen. 19Ik roep heden de hemel en de aarde tot 
getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de 
vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, 20door de HEERE, 
uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – 
want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat 
de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Zingen: Lied 313:2,5
2. God opent hart en oren,
 opdat wij in geloof
 zijn roepstem zouden horen,
 voor andre stemmen doof.
 Gods woord gordt mensen aan,
 om zonder te versagen
 het smalle pad te gaan
 en stil het kruis te dragen
 achter hun Heiland aan.

5. O Gij die wilt ontmoeten
 wie vragen naar uw wil,
 zie hoe wij aan uw voeten
 zitten en luistren stil.
 Geef dat tot U, o Heer,
 ‘t woord van uw welbehagen
 niet ledig wederkeer’,
 maar dat het vrucht mag dragen,
 uw grote naam ter eer.

Verkondiging 

Zingen: Ps. 118:7,1
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
 de poorten der gerechtigheid.
 Laat mij de voorhof binnentreden
 en loven ‘s HEREN majesteit.



 Dit is de poort, de poort des HEREN,
 Gods knechten zullen binnengaan.
 God van mijn heil, U wil ik eren,
 nu ik uw antwoord heb verstaan.

1. Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Dit zij het lied der priesterkoren:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor Light for the World
     2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen: Lied 799:2,6
2. Het zal ons niet berouwen
 de smalle weg te gaan.
 Hij riep ons, de Getrouwe,
 en Hij ging zelf vooraan.
 Komt en vertrouwt op Hem
 die u is voorgetogen
 en richt uw hart en ogen
 vast op Jeruzalem.

6. Wij moesten het maar wagen
 ‘t is wel het wagen waard
 om niets meer mee te dragen
 dat onze ziel bezwaart.
 De wereld is te klein!
 Komt, gaat met Jezus mede
 in alle eeuwigheden!
 Het moet toch Jezus zijn!

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

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 12 augustus
  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds A.H. van Veluw
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds H.J. van Maanen


