
Zingen Opwekking 224 ‘Welzalig de man’ 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 800: 1 en 2  ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ 
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,  2. Een diepe nacht zou mij omvangen 
hoe zou ik zonder U bestaan?   waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn  Ik werd verteerd door wild verlangen, 
en eenzaam door de wereld gaan.   door 's levens maalstroom weggevaagd. 
Mijn liefde tastte in den blinde.   Ik zou alleen zijn, van het heden 
Een afgrond lag in het verschiet.   en van de toekomst ongewis. 
En waar zou ik een trooster vinden   Wie kan er aarden hier beneden 
die werkelijk wist van mijn verdriet?  als er geen open hemel is? 
 
Gebed  
 
Collecte  1e collecte voor: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 
   2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 146c: 1 en 3  ‘Alles wat adem heeft, love de Here’ 
1. Alles wat adem heeft love de Here,  3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
zinge de lof van Isrels God!    die Jakobs God als helper heeft! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,      Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.   die dag aan dag met Christus leeft! 
Die lijf en ziel geschapen heeft   Wie met de Heer te rade gaat, 
worde geloofd door al wat leeft.   die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja!     Halleluja! Halleluja! 
 
Zegen (3x amen) 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
De volgende Erediensten zijn op: 
19-08-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw         Zomerzangdienst 
26-08-2018 9:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
26-08-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw  Jongerendienst 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 19 Augustus 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen 

Ouderling van dienst: Jan Smit 
             Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Jan en Berta Aarten 

 
 
Zingen voor de dienst 
Lied 280: 1, 3 en 7  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
Opwekking 558   ‘Wij zijn als adem’ 
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 23 ‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’ 
1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
3. Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
 
Stil gebed  
Bemoediging / Groet 
 
Zingen HemelHoog 257: 1, 2, 3, 4 en 5   ‘Zie de zon, zie de maan’ 
1. Zie de zon, zie de maan,    2. Hoor de zee, hoor de wind. 
zie de sterren in hun baan.    Hoor de regen als hij zingt. 
Sterren ontelbaar, overal vandaan.   Druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.  Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 



3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,   4. Voel je hart, voel je huid, 
ruik de geuren in de lucht.    voel je adem als je fluit. 
Geuren ontelbaar, zweven af en aan.   Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.   Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Wetslezing: Kolossenzen 3:5-17 
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook 
hebzucht – hebzucht is afgoderij –,6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem 
ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u 
alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u 
de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is 
er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, 
slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich 
kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer 
u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band 
die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, 
want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat 
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle 
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol 
genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, 
de Vader, dankt door hem. 
 
Zingen HemelHoog 380  ‘Jezus vol liefde’  
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Prediker 1 
Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. 
2 Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. 
3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 

4 Generaties gaan, generaties komen, 
maar de aarde blijft altijd bestaan. 
5 De zon komt op, de zon gaat onder, 
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 
6 De wind waait naar het zuiden, 
dan draait hij naar het noorden. 
Hij draait en waait en draait, 
en al draaiend waait de wind weer terug. 
7 Alle rivieren stromen naar de zee, 
toch raakt de zee niet vol. 
De rivieren keren om, 
ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, 
en beginnen weer opnieuw te stromen. 
8 Alles is vermoeiend, 
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 
zijn oren horen, en ze blijven horen. 
9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 
Er is niets nieuws onder de zon. 
10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 
11 De vroegere generaties zijn vergeten, 
en ook de komende zullen weer worden vergeten. 
 
12 Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13 Ik heb met heel mijn hart elke vorm 
van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het 
is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. 14 Ik 
heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en 
najagen van wind. 15 Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet 
worden meegeteld. 16 Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan 
iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. 
17 Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas 
en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. 18 Want 
wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. 
 
 
Schriftlezing: Prediker 3: 10-15 
10 Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11 God heeft 
alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd 
gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 12 Ik 
heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van 
het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet 
van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14 Alles 
wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar 
is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 15 Wat er is, was 
er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. 


