
Liturgie voor de Verdiepingsdienst van de 
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 3 februari 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Aghate Driegen
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

  Thema: ‘Het meest vreemde verhaal in de Bijbel’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 277(Machtig God, sterke Rots)
- Lied van de maand; Lied 215:4,5,6,7 (Wie van zich afziet naar God toe)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 95:2,3
2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
 de goden zijn Hem onderdaan;
 de hoge bergen houdt Hij staande.
 Het hart der aard’ is in zijn hand.
 Hij riep de zee, Hij schiep het land.
 Hij is het, die de weg ons baande.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 654:1,2,4,6
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in
 met ons die God lofzingen,
 want Hij deed ons van het begin
 verrukkelijke dingen.
 Hij heeft het menselijk geslacht
 in ‘t licht geroepen en bedacht
 met louter zegeningen.

2. Maar wij verkozen ‘t duister meer
 dan ‘t licht door God geschapen
 en dwaalden weg van onze Heer
 als redeloze schapen.
 Wij hebben dag en nacht verward,
 de nacht geprezen in ons hart
 en onze dag verslapen.

4. Maar God heeft naar ons omgezien!
 Wij, in de nacht verdwaalden,
 hoe zou het ons vergaan, indien

3. Komt, werpen wij ons voor den HEER
 die ons gemaakt heeft biddend neer,
 wij, die het volk zijn van zijn weide.
 Want onze God, Hij gaat ons voor,
 Hij trekt met ons de diepte door.
 Zijn hand zal ons als schapen leiden.



 Hij ons niet achterhaalde,
 indien niet in de duisternis
 het licht dat Jezus Christus is
 gelijk de morgen straalde.

6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
 met ons die God lof geven:
 Hij schiep ons voor een nieuw begin,
 hoeveel wij ook misdreven.
 Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht
 van zijn genadig aangezicht.
 in Christus is ons leven!

Geloofsbelijdenis: Romeinen 10:9
9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de 
dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Zingen: HH 344
1. Ik geloof dat God mijn Vader
 Bron van al het goede is.,
 die in hemel en van aarde
 Schepper, Herder, Hoeder is:
 Hij zal weiden, medelijden,
 terder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
 die zachtmoedig binnenrijdt,
 aan wie alle dank en eer is:
 zaad tot ondergang bereid.
 Opgestaan en opgevaren
 keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
 en één kerk, de ware bruid.
 de vergeving van de zonden,
 paaslicht dat ons graf ontsluit.
 Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
 roep ik, God, uw glorie uit!

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 5:25-6:9a NBV en (HSV)
25Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. 26Na de geboorte van 
Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27In 
totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.
28Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon 29die hij  Noach  noemde. 
‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons 
deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ 30Na de geboorte van  



Noach  leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 31In totaal 
leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.
32Toen  Noach  500 jaar oud was, verwekte hij  Sem,  Cham  en  Jafet.

61Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 2De 
 zonen van de  goden  zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en 
ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. 3Toen dacht de HEER: Mijn 
levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan 
vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. 4In die tijd en ook 
daarna nog, zolang de  zonen van de  goden  gemeenschap hadden met de 
dochters van de mensen en  kinderen  bij hen kregen, leefden de giganten 
(reuzen) op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden (dit 
zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam).

5De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten 
was steeds even slecht. 6Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en 
voelde zich diep gekwetst. 7Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde 
wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het  vee, de kruipende dieren en de 
vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. 8Alleen  Noach  vond bij de 
HEER  genade.
9Dit is de geschiedenis van  Noach  en zijn nakomelingen.

Zingen: Opw. 407;1 refr., 3 refr.
1. O, Heer mijn God,
 wanneer ik in verwondering
 de wereld zie die U hebt voortgebracht.
 Het sterrenlicht,
 het rollen van de donder,
 heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

 Refrein:
 Dan zingt mijn ziel
 tot U, o Heer mijn God: -2x-
 hoe groot zijt Gij,
 hoe groot zijt Gij!

3. Als Christus komt/met majesteit en luister,
 brengt Hij mij thuis,
 hoe heerlijk zal dat zijn.
 Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
 en zingt mijn ziel:/o Heer, hoe groot zijt Gij!
 Refrein:

Verkondiging
 



Zingen: Ps. 82
1. God staat in ‘t midden van de goden,
 Hij heeft hen tot gericht ontboden:
 Gij machten die het onrecht stijft,
 bevoorrecht al wie kwaad bedrijft,
 hoort: gij moest wezen en geringen
 beschermen in hun rechtsgedingen,
 gij moest wat arm is en veracht
 vrijmaken uit der bozen macht.

3. Sta op, o God, en richt de aarde,
 Gij geeft aan alles recht en waarde;
 wat zich verheft als god en heer,
 bestraf het en breng vrede weer.
 Van U zijn immers alle volken,
 breek met uw lichtglans door de wolken
 en straal voor ons in majesteit,
 Gij Zon van de Gerechtigheid!

Dankgebed

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

Zingen: Lied 538:2,4
2. Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 is komen uit het water
 en staan in de woestijn,
 geen god onder de goden,
 geen engel en geen dier,
 een levende, een dode,
 een mens in wind en vuur.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

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 10 febr. 2019
 Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw (Gezin en School)
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. Fredrikze te Harderwijk (Zangdienst)

2. Gij die in hoogheid zijt gezeten,
 hoe doof en blind is uw geweten!
 Gij machtigen verzaakt uw plicht,
 om uwentwil versaagt het licht.
 Ik sprak wel: goden zijt gij allen.
 Ik had aan u mijn welgevallen.
 Maar neen, gij brengt de chaos weer.
 Ik stort u in de afgrond neer.

4. Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 dat is de Geest aanvaarden
 die naar het leven leidt;
 de mensen niet verlaten,
 Gods woord zijn toegedaan,
 dat is op deze aarde
 de duivel wederstaan.


