
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 27 januari 2019 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Prins
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
Kosters: Harry Dekker en Richard kragt

   Thema: ‘Over het geven van je geld’

Zingen voor de dienst:
- Oefenlied: HH 100 (‘Het is stil op de weg die naar Jericho gaat’) 
- Opw. 580 (‘Jezus, Hij kwam om ons leven te geven’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 68:7,9
7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de HERE Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 672:1,3,6
1. Komt laat ons deze dag
 met heilig vuur bezingen
 en met vernieuwde vreugd,
 want God deed grote dingen.
 Eens gaf de Heilge Geest
 aan velen heldenmoed.
 Bidt dat Hij ons vandaag
 verlicht met Pinkstergloed.

6. Vul aan wat ons ontbreekt,/want stukwerk is ons pogen.
	 En	wat	ons	afleidt	van/de	vrede	uit	den	hoge,
 laat dat, verheven licht,/in vuur en wind vergaan.
 Houdt Gij ons staande door/het wonder van Gods naam.

Geloofsbelijdenis

9. God is de bron, de klare wel,
 springader voor heel Israël,
 uit Hem vloeit louter zegen.
 Zijn lof ontspringt als een fontein,
 zijn volk zal louter vreugde zijn,
 komend van allerwege.
 God, onze sterke bondgenoot,
 toon ons uw macht, uw krachten groot;
 Gij zult uw stad gedenken.
 Vorsten van verre bieden Hem
 terwille van Jeruzalem
 hun eerbied, hun geschenken.

3. In ‘t lichaam van de Heer
 tot leden uitverkoren,
 zijn wij door uwe kracht
 als kindren nieuw geboren.
 Deel dan uw gaven uit,
 wees met uw kracht nabij.
 Dat ieder op zijn plaats
 een levend lidmaat zij.



Zingen lied van de maand: Lied 344 
1. Wij geloven één voor één
 en ook samen:
 de Heer is God en anders geen.
 Amen, amen.

3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
 de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen kinderlied: HH 100 
1. Het is stil op de weg
 die naar Jericho gaat
 er is niemand te zien
 op het heetst van de dag.
 Maar kijk, daar ligt een man
 langs de kant van de weg,
 met zijn kleren vol bloed 
 en vol scheuren.

 Refrein: 1
 Ja, er komen wel mensen voorbij,/het zijn mannen, die werken voor God.
 Maar zij hebben nu even geen tijd./En zij denken: hij is toch al dood.

3. Kijk, daar komt nog een man,
 ‘t is een Samaritaan,
 met een ander geloof,
 uit  een andere plaats.
 En juist hij neemt de tijd
 en hij zorgt voor de man,
 kleed hem aan, geeft hem brood,
 geeft hem drinken.

Schriftlezing: 2 Korintiërs 7:4; 8:1-15; 9:1-7 + 15 (NBV)
4Hoe openhartig kan ik tegen u spreken, hoe trots kan ik op u zijn! In al mijn ellende 
ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde.
8.1Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand 
heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2ze zijn door ellende zwaar op de 
proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote 
armoede zeer vrijgevig. 3Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, 
zelfs boven hun vermogen. 4Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht 
mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen 
worden ondersteund. 5En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: 
door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook 
aan ons. 6We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, 
waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis 
en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – 

2. Er is niemand die zag
 hoe hij laf werd beroofs.
 De bandieten die sloegen
 en schopten maar door.
 En nu ligt hij voor dood
 langs de kant van de weg.
 Is er niemand die hem 
 daar kan helpen.

2. Wij geloven in de naam
 Jezus Christus,
 gestorven en weer opgestaan.
 Halleluja!

Refrein: 2
 Dit betekent het als Jezus zegt:
 ‘heb de ander zo lief als jezelf,
 dat je iedereen, vreemd of bekend,
 die het moeilijk heeft, liefdevol helpt’,



blink dus ook uit in dit goede werk. 8Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van 
anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9Tenslotte kent u de liefde 
die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 10In uw eigen belang raad 
ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond 
door met de collecte een begin te maken. 11Rond deze nu met dezelfde inzet af als 
waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar 
vermogen. 12Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat 
u niet hebt, maar van wat u hebt. 13Het is niet de bedoeling dat u door anderen te 
helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14Op dit moment lenigt 
u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun 
overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15zoals ook geschreven 
staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’
9.1Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in 
Jeruzalem, 2want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots 
tegen de Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’ Uw inzet heeft 
de meesten van hen tot navolging geprikkeld. 3Ik stuur de broeders naar u toe om 
ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk 
gereed bent, zoals ik heb gezegd. 4Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal 
Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande 
wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. 5Dus daarom vond ik het nodig 
de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, 
nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt 
wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt. 6Bedenk dit: wie karig zaait, 
zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7Laat ieder zo 
veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft 
lief wie blijmoedig geeft.
15Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Zingen: Ps. 62:6,4,1
6. Zet nooit uw hart op geld of goed,
 zie toe dat gij geen onrecht doet,
 want alle macht is snel vervlogen.
 ‘t Zij hoog of laag, ‘t zij arm of rijk,
 gij zijt een ademtocht gelijk,
 lucht, in een weegschaal afgewogen.

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,/van Hem verwacht ik altijd weer
 mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen./Ik wankel niet, want Hij staat vast:
 mijn toevlucht, als het water wast,/mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Kinderen gaan naar de nevendienst
Verkondiging 

Zingen: Lied 971
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here/en weest van harte zeer verblijd.
 God wil alhier met ons verkeren,/hier wordt een huis voor Hem bereid.
 Hij heeft de hand en het verstand /gezegend voor het werk,de bouw van Christus’ kerk.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
 Hij immers schenkt u altijd weer
 zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
 Wankel dan niet, want Hij staat vast,
 Hij is, ook als het onheil wast,
 uw rots, uw enige vertrouwen.



2. God wil aan ons telkens weer tonen
 dat Hij genadig is en trouw.
 Dat Hij met ons samen wil wonen,
 geeft ons de moed voor dit gebouw.
 Maar niet met steen en hout alleen
 is ‘t grote werk gedaan.
 ‘t Zal om onszelve gaan.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte voor het Jeugdwerk
Zingen: Opw. 670
1. Op Hem rust mijn geloof 
 en hierin vind ik hoop, 
 dat Jezus Christus opstond uit de dood!
 Geen vreugde overtreft
 Het kennen van mijn Heer
 en aardse rijkdom 
 heeft geen waarde meer.
 Bevrijd uit het duister  
 mogen wij thuis zijn
 in Gods familie, wonen bij Hem.
 Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
 ons leven geven wij tot eer van U.

3. En worden wij beproefd,
 help ons om in ons land
 te strijden voor gerechtigheid en eer,
 Geen angst weerhoudt ons meer,
 als wij de wedloop gaan;
 ons leven is gekruisigd met de Heer!
 Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;
 wie kan bestrijden Dit machtige vuur?
 Wij blijven belijden In moeilijke tijden: 
 ‘Geen helse macht voorkomt; 
 God bouwt Zijn Kerk!’

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

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	gebouwen
  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Eredienst is vanavond
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.J. de Kok (Jongerendienst)

2. Verbonden als Uw volk
 Verenigd in Uw naam
 één hoop één Heer 
 één roeping om te gaan
 Aanbiddend in Uw huis
 zien wij Uw heerlijkheid
 en raakt Uw Heil’ge Geest ons allen aan.
 Laten wij opstaan vol van Gods liefde,
 laat ons op weg gaan
 naar mensen in nood.
 Vertel Jezus’boodschap 
 aan heel de wereld.
 dat ieder wordt gered die Hem gelooft

4. En op die grote dag
 daalt neer bij God vandaan
 de heil’ge stad, het nieuw’ Jeruzalem 
 Een menigte knielt neer,
 aanbiddend voor Gods troon.
 één volk gevormd uit elke stam en taal.
 Wat een bevrijding, machtige tijding. 
 de Leeuw van Juda
 haalt zijn stralende bruid!
 Wat een vervulling voor heel de schepping
      van al wat is beloofd door Jezus’komst! 2x

 
 

   

3. De Heilge Geest geeft taal en teken.
 Christus deelt al zijn gaven uit.
 De Vader zelf wil tot ons spreken
 en elk verstaat wat het beduidt.
 Wees ons nabij en maak ons vrij
 in dit uw heiligdom.
 Kom, Here Jezus, kom!


