
 
Kinderen komen terug 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
            2e collecte voor: Jeugdwerk 
 
Zingen Slotlied Opwekking 687 
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 Geest     toon mij dat Christus heel 
mijn hart en leven aan.        mijn weg gelopen heeft. 

toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft 

 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
24-02-2019 om 19.00 uur ,Voorganger ds. G.H.Labooy Jongerendienst 
03-03-2019 om 10.00 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen Heilig Avondmaal 
                                            
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 24-02-2018 

  Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Jan Smit  
             Organist: Henk van der Weerd 

Kosters: Herwin van Asselt en René Weever  
Voorbereiding Heilig Avondmaal  

 
Zingen voor de dienst 
Lied 215: 1, 2 en 4: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’  
Opwekking 194: ‘U maakt ons een’  
 
Mededelingen  
 
Zingen Psalm 3 (DNP) 
1. Mijn God, de vijand staat       2. Ik sliep gerust vannacht: 

met man en macht paraat       de HEER heeft nieuwe kracht 
om tegen mij te strijden.        voor deze dag gegeven. 
Er wordt met mij gespot:        Ik vrees de massa niet 
‘Hij krijgt geen hulp van God.’      die mij als mikpunt ziet, 
Toch zult U mij bevrijden.       want Hij beschermt mijn leven. 
U bent mijn schild, mijn eer.      Sta op, mijn God en raak 
U richt mij op wanneer         mijn vijand op de kaak, 
mijn krachten het begeven.       verbrijzel al zijn tanden. 
Vanuit Jeruzalem           Uw heil beslist de strijd. 
beantwoordt U mijn stem,       Verlos ons, HEER en spreid 
U waakt over mijn leven.        uw zegenende handen. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Opwekking 430                  

refrein 
Heer, ik prijs uw grote naam.      U daalde neer van uw troon 
Heel mijn hart wil ik U geven.      om mens te zijn.    
Want U bent de weg gegaan      Van de stal naar het kruis 
die mij redding bracht en leven.     droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 



 
Wetslezing: Romeinen 13: 1-7 
1Iedereen moet het gezag van de overheid accepteren. Want de macht van de 
overheid komt van God. Alle macht die mensen hebben, heeft God hun gegeven. 
2 Verzet je dus niet tegen de overheid. Want anders verzet je je tegen iets dat 
God zelf heeft ingesteld. En dan zal God je straffen. 
3 Als je goed leeft, hoef je niet bang te zijn voor machthebbers. Je moet pas 
bang zijn als je verkeerde dingen doet. Wil je leven zonder angst voor de 
overheid? Doe dan wat goed is, dan word je met respect behandeld. 4 De 
overheid staat in dienst van God. Het is de taak van de overheid om jou te 
beschermen. Maar als je verkeerde dingen doet, kijk dan maar uit! Want de 
overheid heeft haar macht niet voor niets. Mensen die misdaden plegen, krijgen 
hun verdiende straf. Ook op die manier staat de overheid in dienst van God. 5 
Accepteer dus het gezag van de overheid. Allereerst omdat je dan niet gestraft 
wordt. Maar ook omdat je weet dat dat goed is. 
6 Daarom betaal je ook belasting. De mensen die belasting ophalen, staan in 
dienst van God. 7 Geef dus altijd wat je moet geven. Betaal alle belasting die je 
moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient. En geef eer aan wie eer 
verdient. 
 
Zingen 443 (OTH) 
Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. 
Hand in hand, heel de weg, wil ik gaan met Hem. 
Als ik struikel staat Hij klaar, Hij is bij mij in' t gevaar. 
Dus, stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met Hem. 
 
Gebed 
 
Lezing Lucas 6:27-38 (NBV) 
27Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie 
jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht 
behandelen. 29Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere 
wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook 
je onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet 
terug als iemand het je afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want 
ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33En is het een 
verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook  
de zondaars handelen zo. 34En is het een verdienste als je geld leent aan 
degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan 
zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, 
doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen  
 

 
jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, 
want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37Oordeel niet, dan zal er 
niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld 
worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38Geef, dan zal je gegeven 
worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal 
je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor 
jullie worden gebruikt.’ 
 
Zingen Psalm 103: 1 en 3 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 
3. Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 912: 1 en 5 
1. Neem mijn leven, laat het,  Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woont. 
 


