
Verkondiging 
 

Zingen Psalm 84:3 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 
 
Gebeden 

 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Zingen Slotlied 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,    2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

jou nabij op al je wegen        bij gevaar, in bange tijden, 
met zijn raad en troost en zegen.     over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:    4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

in zijn liefde je bewaren,        tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in de dood je leven sparen.       in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 

 
 

 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

30-09 om 19.00 uur ,Voorganger ds. P.E.G. Wiekeraad (Eulsen) 
07-10 om 09.30 uur, Voorganger ds. W.P. van der Hoeven (Amersfoort) 
            Voorbereiding H.A., Israëlzondag 

 
 

 
 

           LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 30-09-2018 

  Aanvang:9.30 uur  
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Agathe Driegen  
             Organist: Jeroen van der Scheer 

Koster: Herwin van Assel en René Weever 

Toerusting welkomstdienst 
Zingen voor de dienst 
Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus 

Lied 287: 1 en 2 Rond het licht 
 
Mededelingen 

 
Zingen lied 91a 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen   2. Engelen zendt Hij alle dagen 
hoeft niet te vrezen voor de dood.     om jou tot vaste gids te zijn. 

Zoek je bij Hem om onderkomen      Zij zullen je op handen dragen 
dan wordt zijn vrede jou tot brood.    door een woestijn van hoop en pijn. 

God legt zijn vleugels van genade     Geen bange nacht zal je doen beven, 
beschermend om je heen als vriend    geen ziekte waar een mens van breekt. 

en Hij bevrijdt je van het kwade,     Lengte van leven zal God geven, 
opdat je eens geluk zult zien.      rust aan de oever van een beek. 

 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen,  
jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 

Zingen Opwekking 518       refrein  
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;      Heer, U bent altijd bij mij, 

mijn zitten en mijn staan         U legt uw handen op mij 
en U kent mijn gedachten,        en U bent voor mij 

mijn liggen en mijn gaan.         en naast mij 
De woorden van mijn mond, o Heer,     en om mij heen. 

die zijn voor U bekend          Heer, U bent altijd bij mij, 
en waar ik ook naar toe zou gaan,      U legt uw handen op mij 
ik weet dat U daar bent.         U bent voor mij 

 refrein               en naast mij 
                   en om mij heen 

                   elke dag. 



2. Heer, U doorgrondt en kent mij,          
want in de moederschoot          

ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

    refrein 
 

 
Wetslezing: 1 Korinthiërs 12: 4-18 
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende dienende taken, 

maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is 
één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar 

aan het werk, ten bate van de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest het 
verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen 

van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 
genezen. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om 

te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te 
spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11Al deze gaven worden 

geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt 
zoals hij wil. 
12Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al 

die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13Wij zijn 
allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één 

Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen 
zijn. 14Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15Als de voet zou 

zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk 
niet bij? 16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ 

hoort het er dan werkelijk niet bij? 17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het 
dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 

ruiken? 18God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies 
zoals hij dat wilde.  
 

 
 

Zingen lied 1005: 1, 2 en 5 
                 refrein 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,      Christus, ons licht, 

zoeken wij U, waarheid en kracht.      schijn door ons heen,  

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,     schijn door het duister. 
schijn in de donkere nacht.        Christus ons licht, 

                  Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord.  

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord 

 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  

voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 
 

Gebed 
 

Lezen: Haggai 1 
11In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, 

richtte de HEER zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel, zoon van Sealtiël 
en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en hogepriester: 2‘Dit zegt 
de HEER van de hemelse machten: Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om 

de tempel van de HEER weer op te bouwen. 3Maar,’ zo sprak de HEER bij monde van 
de profeet Haggai, 4‘is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te 

wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is! 5Nu dan – dit zegt de HEER van de 
hemelse machten: Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na! 6Jullie hebben 

veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken 
maar nooit is het genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt 

zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. 7Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten: Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? 8Ga naar de bergen, haal daar hout 

en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister 
tonen – zegt de HEER. 9Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, 
en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? – spreekt 

de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder 
van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. 10Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw 

en brengt de aarde niets meer op. 11Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en 
de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam 

tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen.’ 
12Zerubbabel, zoon van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er 

van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de HEER, hun God, had 
gedaan; ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun 

God, gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de HEER. 13Maar Haggai, 
de bode van de HEER, zei in opdracht van de HEER tot het volk: ‘Ik ben bij jullie – spreekt 
de HEER.’ 14Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, 

en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, 
ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van de hemelse 

machten, hun God. 15Zegingen aan het werk op de vierentwintigste dag van de zesde 
maand. 

 
Zingen Lied 314: 1 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 


