
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 13 januari 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: Predikant in Opleiding: Melania 
Hadnagy 
Ouderling van dienst: dhr. Jan Smit
Organist: dhr. Martien van der Knijff
Kosters:Harry Dekker en Richard Kragt

    Thema: Hoeveel is je tijd waard? 

Zingen voor de dienst:
Opwekking 546 - Nabij Gods hoogverheven Troon
Lied 885- Groot is uw trouw, o Heer 

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 717- Ziel mijn ziel weest stil
1. Stil mijn ziel wees stil
 en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen
 God omgeeft je steeds
 Hij is er bij
 in je beproevingen en zorgen

Refrein:
 God U bent mijn God
 en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen
 Vredevorst vernieuw een
 vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen

2. Stil mijn ziel wees stil
 en dwaal niet af
 dwars door het dal zal Hij je leiden
 stil, vertrouw op Hem
 en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding
Refrein:

3. Stil mijn ziel wees stil
 en laat nooit los
 de waarheid die je steeds omarmd heeft
 wacht wacht op de Heer
 de zwartste nacht
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein: 



Bemoediging (Votum) 

Zingen: Lied 886 (Engels + Nederlands) 
1. Abba, Father, let me be
 Yours and Yours alone.
 May my will forever be
 evermore Your own.
 Never let my heart grow cold.
 Never let me go.
 Abba, Father, let me be
 Yours and Yours alone.

Geloofsbelijdenis (van Nicea Constantinopel) – samen met de gemeente 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Korinth. 4 : 17 – 18 tot 2 Korinth. 5: 1-5. (NBV)
17De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, 
die alles omvat en alles overtreft. 18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar 
op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

1Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, 
wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2Wij zuchten in onze aardse tent 
en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 3We 
zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. 4Zolang we 
in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet 
willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt 
aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5Hiervoor 
heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

Zingen: Psalm 89:1,6,7 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
 Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden
 uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

2. Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen
 U behoor ik toe.



7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Verkondiging
 
Zingen: Lied 413 
1. Grote God, wij loven U,
 Heer, o sterkste aller sterken!
 Heel de wereld buigt voor U
 en bewondert Uwe werken.
 Die Gij waart te allen tijd,
 blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
 U, de Eeuwge, Ongeziene,
 looft uw liefd’ en zingt ervan.
 Alle englen, die U dienen,
 roepen U nooit lovensmoe:
 Heilig, heilig, heilig toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
 open uwe Vaderarmen,
 stort uw zegen over ons,
 neem ons op in uw erbarmen.
 Eeuwig blijft uw trouw bestaan
 laat ons niet verloren gaan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor Missionnair
     2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen: Opwekking 575 
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem
 Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
 Door stormen heen hoor ik zijn stem,
 dwars door het duister van de nacht.

2. Zijn woord van liefde dat mij sust
 verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
 Mijn vaste grond, mijn fundament;
 dankzij zijn liefde leef ik nu.



3. Jezus alleen werd mens als wij;
 klein als een kind, in kwetsbaarheid.
 Oneindig veel hield Hij van mij,
 leed om mijn ongerechtigheid.

4. En door zijn offer werd ik vrij,
 Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
 ontnam de dood zijn heerschappij;
 dankzij zijn sterven leef ik nu.

5. Daar in dat graf, in dood gehuld,
 leek al zijn macht tenietgedaan.
 Maar, o die dag, dat werd vervuld;
 Jezus, de Heer is opgestaan!

6. Sinds Hij verrees in heerlijkheid
 ben ik van vloek en schuld bevrijd.
 Ik leef in Hem en Hij in mij;
 dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

7. Geen levensangst, geen stervensnood;
 dat is de klacht, waar ik in sta.
 Van eerste stap tot aan de dood
 leidt Hij de weg waarop ik ga.

8. Geen duivels plan of aards bestaan
 kan mij ooit roven uit zijn hand.
 Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
 in die verwachting houd ik stand.
 In Hem alleen, in Hem alleen.

Zegenbede
Zingen: 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 voor Aflossing en Onderhoud Kerkelijke gebouwen
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  
  De volgende Erediensten zijn op zondag 20 januari a.s.
  Aanvang: 10.00 uur, voorganger: ds. H.J. van Maanen
  Aanvang: 19.00 uur, voorganger: ds. G.H. Labooy


