
   DANKDAG
Liturgie voor de Eredienst in de Hervormde Kerk 
‘De Hoeksteen’
op dankdag, woensdag 7 nov. 2018 om 9.30 uur,
samen met kinderen en personeel van basisschool 
‘Eben Haezer’.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mv. Jet Roetman
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
Koster: dhr. Willem de Zeeuw
    Thema ‘Alles geef ik U’

Zingen voor de dienst:
- Elb. 426 (OTH 482) ‘Dank u voor de wonderen die gebeuren’
- HH 548 ‘Breng dank aan de Eeuwige’ 

Welkom
Zingen: Ps. 116: 1, 10 (OB)
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 hoort mijne stem, mijn smekingen mijn klagen,
 Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

10. Ik zal uw naam met dankerkentenis
	 verheffen,	U	al	mijn	geloften	brengen.
	 ‘k	Zal	liefd’	en	lof	voor	U	ten	offer	mengen
 in ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.

Stil gebed

We beginnen met belangrijke woorden en krijgen de groeten van God



Zingen: Lied 704:1,3
1. Dankt, dankt nu allen God
 met hart en mond en handen,
 die grote dingen doet
 hier en in alle landen,
 die ons van kindsbeen aan,
 ja, van de moederschoot,
 zijn vaderlijke hand
 en trouwe liefde bood.

De twee belangrijkste geboden: Markus 12: 28-31 (NBV)
28 Een van de  schriftgeleerden  vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste 
gebod?’ 29 Jezus  antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De  Heer, 
onze God, is de enige  Heer; 30 heb de  Heer, uw God, lief met heel uw  hart  en met 
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na 
belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”

We zingen de ‘10 geboden’: Elb. 260
1. Wij kiezen voor de vrijheid
 die God ons heeft beloofd:
 Hij heeft de boze goden
 van al hun macht beroofd.

3. En Hij heeft ook gegeven
 dat je Hem noemen mag:
 maak dan jezelf niet groter
 met Gods naaam als je vlag.

5. Hoor ook naar de verhalen
 van wie zijn voorgegaan:
 want God, de God van gisteren
 is met ons doorgegaan.

7. Blijf met elkaar verbonden,
 als mens, als man en vrouw:
 zo is tot in de diepte
 ook God zijn liefde trouw.

9. En breek niet met je woorden
 een anders leven stuk:
 want God sprek tot ons allen
 het woord van ons geluk.

We bidden voor elkaar en om de Heilige Geest

Schriftlezing: Spreuken 23:26a (HSV)
‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je  hart’

3. Lof, eer en prijs zij God
 die troont in ‘t licht daarboven.
 Hem, Vader, Zoon en Geest
 moet heel de schepping loven.
 Van Hem, de ene Heer,
 gaf het verleden blijk,
 het heden zingt zijn eer,
 de toekomst is zijn rijk.

2. Weg met de stomme beelden,
 die maken God te klein:
 Hij zal ons zelf vertellen
 wie Hij voor ons wil zijn.

4. En neem voluit de vrijheid,
 één dag van feestelijkheid,
 om opgewekt te vieren
 dat God ons heeft bevrijd.

6. Geef ruimte aan je naaste,
 geschapen naar Gods beeld:
 want alle mensen heeft Hij
 zijn leven meegedeeld.

8. Wil zó ruimhartig delen
 dat niemand stelen moet:
 God liet ons samen wonen
 in ‘t land van overvloed.

10. Gun dan elkaar het goede,
 zo is het ons gegund:
 je leven is pas leven
 als je ook geven kunt.



Schriftlezing: Markus 12:41-44 (NBV)
41	Jezus	ging	tegenover	de	offerkist	zitten	en	keek	hoe	de	mensen	er		geld		in	
wierpen. Veel rijken gooiden veel  geld  in de kist. 42 Er kwam ook één arme  
weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een  
quadrans. 43 Hij riep zijn  leerlingen  bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: 
deze	arme		weduwe		heeft	meer	in	de	offerkist	gedaan	dan	alle	anderen	die	er		geld		
in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft 
van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Zingen: Ps. 146:1,4,5
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
 zing die u het leven geeft.
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 zing voor Hem zolang gij leeft.
 Ziel, gij zijt geboren tot
 zingen voor den HEER uw God.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
 aan verdrukten recht gericht.
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
 blinden geeft Hij het gezicht.
 Hij geeft den gebukten moed
 en heeft lief wie zijn wil doet.

5. Wees en weduw en ontheemde
 doet Hij wonen op zijn erf.
 Hij behoedt de weg der vreemden,
 maar leidt bozen in ‘t verderf.
 Eeuwig Koning is de HEER!
 Sion, zing uw God ter eer!

Verkondiging 

Zingen themalied: Lied 912 (OTH 286) 
1. Neem mijn leven, laat het,  Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
 trouw en vaardig tot uw werk.
 Maak dat ik mijn voeten zet
 op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
	 U,	mijn	Koning	hulde	biedt.
 Maak, o Heer, mijn lippen rein,
 dat zij uw getuigen zijn.



4. Neem mijn zilver en mijn goud,
	 dat	ik	niets	aan	U	onthoud.
 Maak mijn kracht en mijn verstand
 tot een werktuig in uw hand.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
	 dat	hij	U	geheiligd	zij.
 Maak mijn hart tot uwe troon,
 dat uw Heilge Geest er woon.

6. Neem ook mijneliefde, Heer,
	 ‘k	leg	voor	U	haar	schatten	neer.
 Neem mijzelf en voor altijd
	 ben	ik	aan	U	toegewijd.

Inzameling van de gaven en de rode harten: 1e collecte voor de Diakonie
       2e collecte voor Pastoraat & Eredienst
Met elkaar danken we God voor alles

Zingen: HH 171:1,2 (OTH 305)
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
 die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft,
 die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:
 Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
 zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
 Halleluja, Geprzen zij het Lam,
 dat de schuld der wereld op zich nam.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht.
 En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilg thuisgebracht
 Voor hem geld ook dit wonder: alles is volbracht.
Refrein:

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

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 11 nov. 
 Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde te Almere
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.G.H. Labooy


