
 
LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 06 januari 2019 
 Aanvang: 10.00uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen 
Ouderling van dienst: René Bosman 

Organist: Jaap de Kok 
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever  

 
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevestigingsdienst ambtsdragers 
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Zingen voor de dienst 
 
Opwekking 640 ‘Mijn hulp is van U, Heer’ 
Lied 344 ‘ Wij geloven één voor één 
 
Mededelingen 
 
Zingen Aanvangslied 273: 1 en 2 
1. Looft God, die zegent al wat leeft,   2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 

der heem’len Heer is Hij,            dat naar de morgen vaart. 
die tussen ons zijn woning heeft.        Hij is de hartslag van ons werk, 
Die ver is, is nabij.            Hij houdt het welbewaard. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 68: 7 en 11 
7. God zij geprezen met ontzag.     11. Ook zelfs het land der duisternis 

Hij draagt ons leven dag aan dag,       zal weten wat uw luister is, 
zijn naam is onze vrede.           Egypte zal U eren. 
Hij is het die ons heeft gered,        Het morgenland strekt als een bruid 
die ons in ruimte heeft gezet         de handen haastig naar U uit, 
en leidt met vaste schreden.         ook daar zult Gij regeren. 
Hij die het licht roept in de nacht,      De wereld brengt U huldeblijk, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht,      want heel de wereld is uw Rijk, 
dat wordt ons niet ontnomen.       Jeruzalem het midden; 
Hij droeg ons door de diepte heen,    koningen overal vandaan 
de Heere Heere doet alleen         komen met schatting voor U staan, 
ons aan de dood ontkomen.        elk land zal tot U bidden. 
 

 
Leefregel: Marcus 1: 16-20 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer 
van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17Jezus zei 
tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen 
lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon 
van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen 
van de netten, 20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners 
achter in de boot en volgden hem. 
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Zingen Lied 531: 1 en 2 
1.Jezus die langs het water liep    2. Jezus die langs de straten kwam 

en Simon en Andreas riep,        en tollenaars terzijde nam: 
om zomaar zonder praten        'k Wil in uw woning wezen 
hun netten te verlaten,          voor nu en voor nadeze, 
Hij komt misschien vandaag voorbij   Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij,    en neemt ook u terzij of mij 
om alles op te geven           en vraagt ons, Hem te geven 
en trouw Hem na te leven.        de rijkdom van ons leven. 
 

 
Gebed 
 
Lezingen: 2 Koningen 2: 6-14  en Mattheüs 6: 5-13 
 
2 Koningen 2: 6-14   
6Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ 
Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken 
aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder. 
7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd 
bleven op een afstand staan kijken. 8Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. 
Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij 
tweeën droog konden oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat 
kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het 
maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10‘Je vraagt iets heel 
moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld 
worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze liepen te praten, 
werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van 
vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12Elisa zag 
het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen 
hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die was 
afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij sloeg 
met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus 
ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, 
zodat Elisa kon oversteken.  
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Mattheüs 6: 5-13 
5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in 
de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik 
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan 
in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.7Bij het bidden moeten jullie 
niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed 
aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers 
wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
 
Zingen Psalm 90:1 
1.Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Opwekking 176 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
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Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers 
Ambtsdragers die afscheid nemen 
Diaken       Mevr. W. v.d. Maten - v.d. Wetering (Winanda) 
 
Ouderling     Dhr. J.W.H. Bezemer (Jaap) 

Dhr. J.G. Boneschansker (Jan) 
Dhr. A. Heldoorn (André) 
Mevr. W. Fix - Kok (Willy) 
Mevr. J.W.G. Mateboer - Klaver (Janny) 
Dhr. L. Oosterbroek (Laurens) 
Mevr. A. Pelleboer - Modders (Alie) 
 

Jeugdouderling  Dhr. L. Witteveen (Leon) 
  
Ambtsdragers die herbevestigd worden 
Diaken       Dhr. J. Heldoorn (Jaap) 
 
Ouderling     Mevr. W.H. Dekker (Wilma) 

Mevr. W.H. de Groot - Feijth (Nanda) 
Mevr. A. Hofstede - Vahl (Alinde) 
Mevr. G. Meuleman - Schreuder (Geke)  

Ouderling- 
Kerkrentmeester Dhr. H. Boer (Henri) 

Dhr. A. Stoel (Arjen) 
Dhr. W. de Vries (Willem) 

  
Nieuwe ambtsdragers 
Diaken       Mevr. A. Huls - Junte (Angelique) 
 
Ouderling     Dhr. R.A.J.A. Kalter (René) 

Mevr. A.E. van Panhuis (Anny) 
Dhr. A.F. Schrijver (Frans) 
Mevr. A. Weever - Sleurink (Alie) 
 

Jeugdouderling  Dhr. G. van Vilsteren (Gerhard) 
 
Ouderling- 
Kerkrentmeester Dhr. T.M. Klooster (Matthijs)                       
 
Pastoraal  
Bezoeker      Mevr. P. Bos - Riphagen (Petra) 

Mevr. J. Koops - Pelleboer (Jenny) 
Dhr. W. van Spijker (Wim) 
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Zingen Opwekking 602 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
 
Formulier met uitleg over de ambten 
Herbevestiging van ambtsdragers 

1. Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze 
 dienst bent geroepen? 

2. En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de   
 gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 

 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers 

1. Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze  
 dienst bent geroepen? 

2. Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich  
   verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 
3. Belooft u in uw ambt/bediening waardig en trouw te zijn, met liefde voor de  

 gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?  
 Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft  
u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 
Zegen 
 
Aanvaarding en welkom 
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt? 
Ja, dat willen wij 
 
Zegenlied 363 
Dat ‘s Heren zegen op u daal, 
zijn gunst uit Sion u bestraal, 
Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 
 
Gebed 
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Inzameling van de gaven  

1e collecte voor: Diaconie 
  2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen Slotlied Hemelhoog 420  
1.Heer, wijs mij uw weg        2.Heer, leer mij uw weg, 
  en leid mij als een kind         die zuiver is en goed. 
  dat heel de levensweg          Uw woord is onderweg 
  slechts in U richting vindt.         als een lamp voor mijn voet. 
  Als mij de moed ontbreekt       Als mij het zicht ontbreekt, 
  om door te gaan,            het donker is, 
  troost mij dan liefdevol          leid mij dan op uw weg,  
  en moedig mij weer aan.        de weg die eeuwig is. 
 
3.Heer, leer mij uw wil         4.Heer toon mij uw plan;    

aanvaarden als een kind        maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil          hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.        en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt         Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,            de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en       toon mij dat Christus  
Geest mijn hart en leven aan.     heel mijn weg gelopen heeft. 

 
  
 
Zegen (3x amen) 
 
 
U heeft de mogelijkheid om de ambtsdragers die afscheid nemen en die 
(her)bevestigd worden de hand te drukken. 
 
 
 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
06-01-2019 19.00 uur: Voorganger ds. G.H. Labooy 
13-01-2019 10.00 uur: Voorganger ds. G. H.Labooy, voorbereiding HA 


