
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 18 november 2018 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Mieneke Kok
Organist: dhr: Henkvan der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

   Thema: ‘Zou je God wel eens willen zien?’

Zingen voor de dienst:
- Lied 280 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’)
- Lied van de maand: Lied 729 (‘Zij gaan op naar de stad van de vrede’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 121:1,2
1. Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan, 
 waar komt mijn hulp vandaan?
 Mijn hulp is van mijn HERE, die
 dit alles heeft geschapen. 
 Mijn herder zal niet slapen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 121:3,4
3. De HEER brengt al uw heil tot stand,
 des daags en in de nacht 
 houdt Hij voor u de wacht.
 Uw schaduw aan uw rechterhand:
 de zon zal u niet schaden, 
 de maan doet niets ten kwade.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 595
1. Licht van de wereld, 
 U scheen in mijn duisternis,
 nu mag ik zien wie u bent.
 Liefde die maakt, dat ik u wil kennen heer,
 bij u wil zijn elk moment.

Refrein:
 Voor U wil ik mij buigen,
 U wil ik aanbidden,
 U wil ik herkennen als mijn heer.

2. Uw wankle voeten zet Hij vast,
 als gij geen uitkomst ziet: 
 uw wachter sluimert niet!
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
 Hij wil, als steeds voor dezen, 
 Israëls wachter wezen.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
 Hij maakt het kwade goed, 
 Hij is het die u hoedt.
 Hij zal uw komen en uw gaan,
 wat u mag wedervaren, 
 in eeuwigheid bewaren.



 Want U alleen bent waardig,
 heilig en rechtvaardig, 
 u bent zo geweldig goed voor mij!

2. Hemelse Heer, 
 U, die hoog en verheven bent,
 Koning vol glorie en macht,
 bent als een kind naar de wereld gekomen,
 legde Uw heerlijkheid af.
Refrein

 En nooit besef,ik hoe U leed,
 de pijn die al mijn zonde deed.2x

Schriftlezingen:
- Exodus 20:4 (NBV)
4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier 
boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 

- Exodus 33:18-23 (NBV)
18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle 
luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade 
aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 
20Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en 
in leven blijven.’ 21Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij 
mij kunt komen staan. 22Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof 
laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. 23Als 
ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.’

- Johannes 14:6-9 (NBV)
6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, 
en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8Daarop zei 
Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: 
‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

- 1 Korintiërs 13:12 (NBG)
12Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

- Matteüs 5:8 (NBG)
8Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.



Zingen: Psalm 51:5
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht,
 geef mij een vaste geest, die diep van binnen
 zonder onzekerheid U blijft beminnen,
 verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
 Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,
 laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
 en richt geheel mijn wil op uw gebod,
 dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Verkondiging 

Zingen: Lied 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 God, laat mij voor uw aangezicht,
 geheel van U vervuld en rein,
 naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
 een geest van licht, zo klaar als Gij;
 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
 en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
 dan kan ik veilig verder gaan,
 tot ik U zie, o eeuwig Licht,
 van aangezicht tot aangezicht.

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diaconie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 585
1. Er is een dag 
 Waar al wat leeft al lang op wacht,
 een dag van blijdschap,
 als heel de schepping word bevrijd.
 En op die dag, 
 dan komt de heer en haalt zijn bruid,
 die rein en stralend 
 op gaat in zijn heerlijkheid

2. Er klinkt geschal
 Wanneer de graven open gaan
 En doden opstaan voor eeuwig 
 leven door zijn kracht
 Een aardse tent



 Word nu bekleed met heerlijkheid
 De dood verzwolgen overwonnen voor altijd

Refrein:
 Spoedig zullen wij Hem zien
 En voor altijd op Hem lijken
 En Jezus kennen 
 zoals Hij is Amen!
 Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
 want wij zullen met Hem leven 
 in Zijn nabijheid, Voor altijd 
 Amen, Amen!

3. Er klinkt geschal
 wanneer de graven open gaan
 en doden opstaan, 
 voor eeuwig levend door zijn kracht,
 Hun aardse tent
 word nu bekleed met heerlijkheid,
 de dood verzwolgen 
 overwonnen voor altijd
Refrein:

4. Dus kijk omhoog
 En zie wat nog verborgen is,
 maar wat belooft is,
 dat blijft in alle eeuwigheid.
 En als je lijdt, 
 weet dat het maar voor even is.
 Als Jezus terugkomt, 
 deel je in Zijn heerlijkheid
Refrein:

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
 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
Denk u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 25 nov. 2018
 Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy (laatste zondag kerkelijk jaar)
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. J. Hansum te Lunteren


