
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 17 februari 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Boers
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

   Thema: ‘Over het geven van jezelf’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 770 (‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’)
- Lied van de maand 215:3,4,5,7 (‘Al wat geliefd is en vertrouwd’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 62:1,4,5
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.

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.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
 mijn naam rust in de schutse Gods.
 O volk, uw God laat u niet vallen.
 Als gij voor Hem uw hart uitstort,
 vertrouw dat gij gezegend wordt:
 God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

We belijden zingend het geloof: Lied 344 
1. Wij geloven één voor één
 en ook samen:
 de Heer is God en anders geen.
 Amen, amen.



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

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

Schriftlezing: 2 Korintiërs 8:1-15 (NBV)
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 – 
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.’

Zingen: Lied 971:1,3
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.



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!

Verkondiging 

Zingen: Opw. 710
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
 O God, zegen mij alle dagen lang!
 Vader, maak mij tot een zegen;
 ga mij niet voorbij.
 Regen op mij met uw Geest, Heer,
 Jezus, kom tot mij
 als de Bron van leven,
 die ontspringt, diep in mij.
 Breng een stroom van zegen,
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
 Zegen om de ander tot zegen te zijn.
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
 Vader, maak ons tot een zegen;
 hier in de woestijn.
 Wachtend op uw milde regen,
 om zelf een bron te zijn.
 Met een hart vol vrede,
 zijn wij zegenend nabij.
 Van uw liefde delend,
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
     2e collecte Pastoraat en Eredienst

Zingen: Ps. 134:1,3
1. Gij dienaars aan den HEER gewijd,
 zegent zijn naam te allen tijd.
 Gij die des daags zijn gunst verwacht,
 zegent zijn naam ook in de nacht.



3. Uit Sion, aan den HEER gewijd,
 zegene u zijn heiligheid.
 Hij die hemel en aarde schiep,
 Hij is ‘t die u bij name riep.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

Bij de uitgang is de collecte bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn volgende week zondag 25 februari a.s.
 Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen (voorbereiding H.A.)
 Aanvang: 19.00 uur voorganger ds. G.H. Labooy (jongerendienst)


