
 
 
Gebeden 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
 
Zingen Slotlied Hemelhoog 338 
‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
 
Ontmoeting met Hana 
Hana woont in Pakistan. Dat betekent dat geloven in Jezus Christus gevaarlijk is. Deze 
morgen zal ze ons daar over vertellen. Na het koffiedrinken zal ze er meer over 
vertellen en u bent daarvoor hartelijk uitgenodigd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
21-10 om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 
28-10 om 09.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw 
 
 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 21-10-2018 

  Aanvang: 9.30 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Arjan Stoel  

             Organist: Jaap de Kok 
Koster: Jan en Berta Aarten 

 
  
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 617A ‘Tienduizend redenen’  
Lied 280: 1, 2 en 4 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’  
 
Woord van welkom 
 
Mededelingen 
 
Zingen lied 91A: 1 en 3 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen    

hoeft niet te vrezen voor de dood.      
Zoek je bij Hem om onderkomen        
dan wordt zijn vrede jou tot brood.     
God legt zijn vleugels van genade      
beschermend om je heen als vriend     
en Hij bevrijdt je van het kwade,      
opdat je eens geluk zult zien.       

 
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 lied 90a:1, 2 en 3 
1. O God, die droeg ons voorgeslacht,   2. De schaduw van uw troon omsloot 

in nacht en stormgebruis,        uw heiligen weleer, 
bewijs ook ons uw trouw en macht,    bij U beveiligd is ons lot 
wees eeuwig ons tehuis!        en zeker ons verweer. 

 
 



3. Gij zijt, van vuur, Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 

 
 
Wetslezing: Mattheus 6: 1-6 (BGT) 
1Jezus zei: ‘Let op! Je moet doen wat God van je vraagt. Maar je moet dat niet doen om 
op te vallen bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van je Vader in de hemel. 
2Als je arme mensen geld geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige 
mensen doen dat wel. Zij vertellen aan iedereen in de synagoge en op straat hoe goed 
ze zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen over hen zeggen. Luister goed naar 
mijn woorden: Zij hebben hun beloning al gekregen. 3-4Houd het geheim als je geld geeft 
aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft. Je 
Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen. 5Als je bidt, laat dat dan 
niet aan iedereen zien. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij staan graag te bidden in 
de synagoge en op straat. Want dan kan iedereen hen zien. Luister goed naar mijn 
woorden: Zij hebben hun beloning al gekregen. 6Als je gaat bidden, ga dan je huis in en 
doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. Je Vader ziet wat er in 
het geheim gebeurt. En hij zal je belonen. 
 
 
Zingen Psalm 139: 14 
14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
 
Gebed 
 
 
Lezing Genesis 5: 18-25 
18Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19Na de geboorte van Henoch leefde 
Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20In totaal leefde hij 962 jaar. 
Daarna stierf hij. 21Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22Na de geboorte 
van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij 
verwekte zonen en dochters. 23In totaal leefde hij 365 jaar. 24Henoch leefde in nauwe 
verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. 
25Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech.  
 
 
Lezing Hebreeën 11: 1-6 
111Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden 
geprezen. 3Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God 

geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 4Door zijn geloof 
had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt 
dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over 
zijn gaven –, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5Door 
zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd 
niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn 
opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. 6Zonder geloof is het onmogelijk 
God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en 
wie hem zoekt zal door hem worden beloond.  
 
 
Zingen Opwekking 214: 1 en 2 
1. Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donkere dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen.  
Welk een liefdevolle vriend is hij? 
 

Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik luister naar zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem! 

 
2. Ik wandel in het licht met Jezus, 

Geen duistre wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders moet hem prijzen, 
die de zonde in mij over won. 
refrein 

 
 
 
Verkondiging 
 
 
 
Zingen lied 726: 1 
1. Hoor een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 


