
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 10-03-2019 

 Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink  
                                   Organist: Martien van der Knijff 

Koster: Harry Dekker en Richard Kragt 
 

Welkomstdienst 
 
Zingen voor de dienst 
HemelHoog 707: ‘Welkom in Gods huis’  
Opwekking 334: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 25:2. (staand):   
2. Heere, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 
Stil gebed  
Bemoediging  en groet 
 
Zingen Opwekking 277 
1. Machtig God, sterke Rots,     2. Lam van God, hoogste Heer, 
U alleen bent waardig.          heilig en rechtvaardig, 
Aard' en hemel prijzen U,         stralend Licht, Morgenster, 
glorie voor uw naam.           niemand is als U. 
 
Refrein 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Gebed 
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Schriftlezing: Psalm 31:1-17 (NBV) gelezen door Mirjam 
311Voor de koorleider. Een psalm van David. 
2Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, 3hoor 
mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij 
redding biedt.4U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, 
tot eer van uw naam, 5mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn 
toevlucht. 6In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij. 7Wie 
armzalige goden vereren – ik haat ze, ík vertrouw op de HEER. 8Ik zal mij verblijden, 
juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel,9u laat 
niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.10Heb erbarmen, HEER, 
want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn 
lichaam verkwijnen, 11mijn leven verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen, door 
eigen schuld slinken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik weg.12Bij allen die mij 
belagen wek ik de lachlust, bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn 
verbijsterd, wie mij zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij. 
13Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als 
gebroken aardewerk.14Ik hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt 
gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. 15Maar ik 
vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, 16in uw hand liggen mijn lot en mijn 
leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. 17Laat het licht van uw 
gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar. 
 
 
Zingen Psalm 73: 9 en 10 
9. Nu blijf ik bij U voor altijd,        10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 

God die mij troost, die bij mij zijt,      behalve U, mijn troost en eer? 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,      Wat kan op aarde mij bekoren? 
die mij in liefde houdt omvangen.      Alleen bij U wil ik behoren. 
Gij neemt mij bij de rechterhand,       Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,    toch zal ik, God, voor U bestaan, 
uw wijsheid is het die mij leidt        wien ik mijn leven toevertrouw, 
en eenmaal kroont met heerlijkheid.     Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Gezang 291:1 
1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  

des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
En wat zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.  
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Geloofsbelijdenis (gelezen door Bea) 
Ik wil geloven in een wereld 
Waar het fijn is om te wonen: 
Zonder ruzie, zonder verdriet. 
Ik wil geloven in een wereld, 
Waarin iedereen een vriend is van elkaar; 
Een wereld, zoals God de VADER hem geschapen heeft. 
 
Ik wil geloven dat wij samen 
Die wereld kunnen bouwen: 
Een groene wereld met bomen en vlinders, 
Met de zon en met lieve mensen, 
Die doen zoals JEZUS deed. 
 
Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met zijn GEEST 
Om te worden zoals zijn kinderen, 
Waarvoor het echt niet zo moeilijk is 
Om vriendelijk te zijn, om te helpen; 
Om geluk te brengen aan anderen. 
 
Zingen Opwekking 575 
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem.     2.Jezus alleen werd mens als wij;    

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.   klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem,   Oneindig veel hield Hij van mij, 
dwars door het duister van de nacht.   leed om mijn ongerechtigheid. 
Zijn woord van liefde dat mij sust     En door zijn offer werd ik vrij, 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!     Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
Mijn vaste grond, mijn fundament;     ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn liefde leef ik nu.         dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 
3. Daar in het graf, in dood gehuld,    4.Geen levensangst, geen stervensnood 

leek al zijn macht tenietgedaan.      dat is de kracht, waar ik in sta. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld:     Van eerste stap tot aan de dood 
Jezus, de Heer is opgestaan!        leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid      Geen duivels plan of aards bestaan 
ben ik van vloek en schuld bevrijd.     kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Ik leef in Hem en Hij in mij;         Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.      in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
 
Gebed 
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Collecte    1e collecte: Diaconie 
        2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
Ondertussen ‘Kijk naar Mij // Spoken Word’ door Juliette de Valk 
 
Zingen Hemelhoog 445 
1.Ik bouw op U 

mijn schild en mijn verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam 

 
2.Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 

en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam 

 
3.Ik bouw op u 

mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 
in rust met u die mij hebt voortgeleid. 

 
 
Zegen (staand, antwoord met ‘Amen, amen, amen’) 
 
 
 
Na afloop bent u hartelijk welkom voor koffie en koek. Ds. Van Maanen is er ook, als 
u wilt napraten over de dienst. 
 
 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
17-03-2019 om 09.30 uur, Voorganger Ds. A.H. van Veluw  Doopdienst 
17-03-2019 om 16.30 uur, Voorganger Ds. R.J. Perk uit  Nijverdal Middagdienst 
17-03-2019 om 19.00 uur, Voorganger Ds. G.H. Labooy 
 


