
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 12 augustus 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Henk van de Raa
Organist: dh./mv. ………..
Kosters: Richard Kragt en Rudi ten Hove

Thema: ‘De genezing van Hiskia. Gebeurt dat nog?’
Zingen voor de dienst:
- Opw 70 (‘Heer, onze God’)
- Opw. 464 (‘Wees stil voor het aangezicht van God’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 103:1,3,4,5
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
 laat al wat binnen in mij is Hem eren,
 vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
 die u geneest, die uit het graf uw leven
 verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
 boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
 zijn liefde en zijn goedertierenheid.
 Zo ver verwijderd ‘t westen is van ‘t oosten,
 zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
 de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
 God onze Vader, want wij zijn van Hem.
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
 Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
 slechts leven op de adem van zijn stem.

Stil gebed / Bemoediging en Groet



Zingen: Lied 247:1,3,5
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
 De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
 Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
 Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
 mijn enig licht in nacht en duisternis.
 Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
 In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
 licht in het duister, wijs de weg omhoog.
 Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
 In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 148:1,3
1. Wees wellekom, Immanuël,
 in vlees en bloed ons metgezel,
 ons Heiland en behoeder!
 Wees wellekom, o Godes Zoon,
 die komt van uit uws Vaders troon,
 ons aller Heer en broeder!
 Welkom,
 welkom,
 die ons harten,
 onze smarten
 komt genezen,
 welkom moet ons Jezus wezen!

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord en voorbeden

Schriftlezing: 2 Koningen 20:1-11 (NBV)
1Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van 
Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking 
op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’ 2Hizkia draaide zijn gezicht naar 
de muur en bad tot de HEER: 3‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik 
me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan 
wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4Toen richtte de HEER 
zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei: 5‘Ga 
weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de 
God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, 
ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. 6Ik 
geef je nog vijftien jaar te leven, en ik zal jou en deze stad redden uit de handen 
van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David 
zal ik deze stad beschermen.”’ 7Jesaja beval de dienaren van de koning een plak 

3. O welkom, die ons vlees en bloed
 hergeven komt uw eeuwig goed
 en draagt der wereld zonden,
 om onzentwil in schamelheid,
 zeer arm in hooi en krib geleid,
 in doeken teer gewonden.
 Welkom,
 welkom,
 die ons harten,
 onze smarten
 komt genezen,
 welkom moet ons Jezus wezen!



gedroogde vijgen te nemen. Dat deden ze, en ze legden de vijgen op de ontstoken 
plek, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 8Hij vroeg aan Jesaja: ‘Krijg ik van de 
HEER ook een teken dat hij me zal genezen en ik over drie dagen naar de tempel 
zal kunnen gaan?’ 9‘Ja,’ antwoordde Jesaja, ‘de HEER zal u een teken geven dat 
hij zijn belofte zal nakomen. Wat denkt u, zal de schaduw tien graden vooruitgaan of 
tien graden achteruit?’ 10‘Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn,’ antwoordde 
Hizkia, ‘maar tien achteruit wel.’ 11Daarop riep de profeet Jesaja de HEER aan, 
en deze liet de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan.

Schriftlezing: Jakobus 5:13-16 (NBV)
13Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied 
zingen. 14Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; 
laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15Het 
gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer 
hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16Beken elkaar uw zonden 
en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is 
krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Zingen: Ps. 6:2,3,4
2. Ik word verteerd door vrezen,
 o HEER, kom mij genezen,
 mijn hart is droef en bang.
 Hoe lang al zijn de nachten
 één luisteren en wachten?
 Ach HERE, tot hoe lang?

4. De slaap is mij ontnomen,
 ik laat mijn tranen stromen
 in nachten van verdriet.
 Hoe lang moet ik aanschouwen
 die steeds mijn ziel benauwen?
 O HEER, verlaat mij niet!

Verkondiging 

Zingen: Lied 103c:1,3,4
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
 gij bestaat in zijn geduld,
 want uw leven is genezen
 en vergeven is uw schuld.
 Loof de Koning, loof de Koning,
 tot gij Hem ontmoeten zult.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
 Hij kent onze broze kracht.
 Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
 van de boze en zijn macht.
 Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
 die het licht is in de nacht.

3. Keer weder, red mijn leven!
 Wil mij toch uitkomst geven:
 uw goedheid is zeer groot.
 Want wie kan U gedenken,
 wie kan U ere schenken
 in ‘t donker van de dood?



4. Snel vergaan de mensenkindren
 als de bloemen op het veld.
 God alleen is onverminderd
 steeds dezelfde sterke held!
 Looft de Heer van dood en leven,
 Hem die onze dagen telt.

Dankgebed

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

Zingen: Gez. 470:1,3,4
1. Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God,
 Hij blijft aan mijn zij in ‘t wisselend lot;
 moog ‘t hart soms ook beven in ‘t heetst van de strijd,
 zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd.

3. Als God mij vertroost, is ‘t kruis niet te zwaar,
 dan ken ik geen vrees in ‘t bangste gevaar,
 dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
 en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
 de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw.
 Ik zal Hem nog prijzen in ‘t uur van mijn dood,
 dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!’

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
 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 Kekrkelijke 
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   

   De volgende erediensten zijn als volgt
 12 aug. aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
 19 aug. aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
 19 aug. aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw (Zangdienst)


