
2.Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

 
4.Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 

Dienst der Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Kerk en Israël 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen slotlied, Gezang 802: 1,4,5 en 6 
 

1.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort. 

Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat ik u wijs. 

 

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 

4.Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 

richten pelgrims hun gezang.    Refrein 
 

5.Velen, die de moed begaf  

blijven staan, of dwalen af.  
Hunk’rend naar hun oude land.  

Reisgenoten, grijp hun hand.    Refrein  
 

6.Door de wereld gaat een woord  

en het drijft de mensen voort:  
’Breek uw tent op, ga op reis  

naar het land dat Ik u wijs.’    Refrein  
   
 
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:  
Vanavond om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Manen (Welkomstdienst) 
Zo 14 oktober om 09.30 uur ,voorganger ds. G.H. Labooy (Heilig Avondmaal) 
Zo 14 oktober om 19.00 uur, Voorganger ds. H.J. van Manen (voortz. H.A.) 

 
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op Zondag 7 oktober 2018 

  Aanvang: 09.30 uur  
   Voorganger: ds. W.P. van der Hoeven   

Ouderling van dienst: Willy Fix  
             Organist: Henk van der Weerd   

Koster: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 
        Thema: ‘Medicijn tegen bestaansangst’    en Israëlzondag 

  
Zingen voor de dienst : Gezang 971: 1 en 2  (Zing een nieuw lied voor God de Here)   
           Gezang 978: 1 en 4  (Aan U behoort, o Heer der heren) 
 

Zingen, intochtslied Psalm 139: 1 en 2 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben,    
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  

Wat mij ten diepste houdt bewogen,  

't ligt alles open voor uw ogen.  
 
Stil Gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen, Psalm 139: 8 en 9 
 

Ik loof U die mijn schepper zijt,   

die met uw liefde mij geleidt,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,  

in 't diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen.  

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.  
 
Verootmoedigingsgebed en Genadeverkondiging 
 
Zingen, lied Gezang 310 (gezongen wetslezing) 
 

1.Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
3.Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
 

5.Leugen en laster? Valse goden!     Ga op de weg van Gods geboden – 
Begeerte baart slechts bitterheid.     er is geen god die zo bevrijdt! 



Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 

1e Schriftlezing Daniël 7: 1 t/m 14 
 

                     Het visioen van de vier dieren 
 

1-2In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden 
kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon 
aldus: ‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de 
grote zee in beroering brachten. 3Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een 
andere gestalte. 4Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik 
zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten 
overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. 5Toen verscheen 
er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie 
ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: 
“Sta op, eet veel vlees.” 6Daarna zag ik een ander dier; het leek op een panter, maar dan 

met vier vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier koppen. Dit dier werd macht 
toebedeeld. 7Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, 
afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, 
en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor 
verschenen waren, en het had tien horens. 8Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een 
kleine, nieuwe horen tussen de andere opkwam; drie van de oude horens werden 
uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als 
mensenogen en een mond vol grootspraak. 9Ik zag dat er tronen werden neergezet en 
dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere 
wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10Een rivier van vuur 
welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend 
maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden 
geopend. 11Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen, ik 
zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. 12De andere 
dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. 
13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam 
die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.  
 
Zingen, lied Gezang 317: 1,2 en 3 
 

1.Grote God, Gij hebt het zwijgen   

met uw eigen,  
met uw lieve stem verstoord.  

Maak de weg tot U begaanbaar,  

wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kindermoment  
 
2e Schriftlezing Openbaring 1: 9 t/m 20 
 

9Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u 
deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over 
God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10Op de dag van de Heer raakte ik in 
vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11en die tegen 
me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar 
Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12Ik draaide me om, 
om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 
13en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad 
en had een gouden band om zijn borst. 14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol 
of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als 
brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16In zijn 
rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend 
zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17Toen ik hem zag viel ik als dood voor 
zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de 
eerste en de laatste. 18Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in 
eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19Schrijf daarom op 
wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20Dit is de betekenis van de 
zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: 
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de 
zeven gemeenten zelf. 

 
Preek 
 

Zingen, Lied Gezang 975 
 

1.Jezus roept hier mensen samen  
die in woord gebed en lied 

Gods aanwezigheid be-amen; 

geen belofte gaat teniet 
Prijs nu God die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend 
 

3.Jezus roept ons tot de ander,   

zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen- 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

3.Roep ons uit de doodse dalen  

waar wij dwalen,  

door een vreemde stem bekoord.  
Breng ons naar de heil'ge stede  

van uw vrede.  
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 


