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   Liturgie voor de Eredienst
   van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
   op Palmzondag 14 april 2019 om 9.30 uur.
                     In deze dienst zal een aantal gemeenteleden 
	 																				openbare	belijdenis	van	het	geloof	afleggen.

   Thema: ‘Roepende stenen’

   Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: Nanda de Groot
   Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
   Piano: Sander Zwier
   Zang: Sanne Dokter-Lindeboom
   Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 733 (‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’)
- Opw. 687 (‘Heer, wijs mij uw weg’)
 
Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 145:1,2,6
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
	 ik	wil	uw	naam	verheffen	boven	al.
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
 ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
 van al de wondren die Gij hebt verricht,
 opdat men alom spreke van uw kracht, 
 en roeme in uw overwinningsmacht.
 Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
 en juichend zal men overal bezingen
 uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

6. Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
 zijn redding is elk die Hem roept nabij.
 Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
 maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
 Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
 mijn mond zal vol zijn van de lof des HEREN.
 Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden,
 Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming en om het licht van de Heilige Geest

Zingen kinderlied: Opw. voor kinderen 23 (‘Zie de zon, zie de maan’)
1. Zie de zon Zie de maan
 Zie de sterren in hun baan
 Sterren ontelbaar Overal vandaan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam
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2. Hoor de zee Hoor de wind
 Hoor de regen als hij zingt
 Druppels ontelbaar in de oceaan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam

3. Ruik een bloem
 Ruik een vrucht
 Ruik de geuren in de lucht
 Geuren ontelbaar zweven af en aan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam

4. Voel je hart Voel je huid
	 Voel	je	adem	als	je	fluit
 Mensen ontelbaar overal vandaan
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam

5. Zie ik de zon de sterren en de maan
 Wat een wonder dat ik mag bestaan
 Heer hoe heerlijk is Uw naam
 Heer hoe heerlijk is Uw naam

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lukas 19:28-40 (NBV) door Marijse Keizer
28Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.
29Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de 
leerlingen vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen 
jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. 
Maak het los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken 
jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32De 
beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had 
gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom 
maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna 
brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en 
lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor 
hem op de grond uit. 37Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, 
begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen 
om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: ‘Gezegend hij die 
komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 
Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 
berisp uw leerlingen.’ 40Maar hij antwoordde: ‘eg u: als zij zouden zwijgen, dan 
zouden de stenen het uitschreeuwen.’
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Zingen: Ps. 5:3,6,7
3. Ik zal mij naar uw Huis begeven.
 Door uwe goedertierenheid
 word ik uw tempel ingeleid
 en buig mij, Koning van mijn leven,
 in vrees en beven.

6. Maar die uw lieve naam belijden,
 vinden een schuilplaats aan uw hart:
 zij zullen vrij van zorg en smart
 juichende zich in U verblijden
 ten allen tijde.

7. Want Gij vervult wat Gij beloofde,
 die vromen met uw zegen dekt:
 o HEER, uw sterke vrede strekt
 tot schild en schutse voor de hoofden
 van die geloofden.

Verkondiging 

Zingen: Gez. 445:1,2
1. God heeft mij zijn Zoon gegeven,
 door ‘t geloof nam ik Hem aan;
 ja, ik weet het, ik zal leven,
 en door Hem ten hemel gaan.
 Zelfs eer ik nog was geboren,
 heeft mij God in Hem verkoren,
 eer zijn woord met scheppersmacht
 dit heelal tot aanzijn bracht.

2. Jezus Christus is gestorven,
 is verrezen, ook voor mij,
 heeft de zegepraal verworven
 en het leven, ook voor mij.
 Aan Gods rechterhand gezeten,
 zal Hij nimmer mij vergeten,
 maar, uit deernis met mijn lot,
 treedt Hij voor mij in bij God.

Paasproject kindernevendienst

Voorstellen belijdeniscatechisanten

Wat is belijdenis doen? (uit de brieven)
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Zingen: Opw. 789
1. U leert me lopen op het water,
 de oceaan is weids en diep.
 U vraagt me alles los te laten,
 daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
 En als de golven overslaan,
 dan blijf ik hopen op uw Naam.
 Mijn ziel vindt rust,
 want in de storm bent U dichtbij.
 Ik ben van U en U van mij.

2. De diepste zee is vol genade.
 Uw sterke hand, die houdt mij vast.
 En als mijn voeten zouden falen,
 dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(Refrein)

3. Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
 in vertrouwen U te volgen,
 te gaan waar U mij heen leidt.
 Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
 Ik vertrouw op uw genade,
 want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

Gebed

Belijdenisvragen en antwoord

Gedicht ‘Belijdenis’ door Iris Kroes-Kloek 
  
Durf jij in deze tijd nog ‘ja’ te zeggen? 
Durf jij belijden dat je bij God hoort? 
Durf jij nog de belofte af te leggen 
dat je Hem zult vertrouwen op Zijn Woord? 
  
Kun jij ‘t verdragen, als de mensen spotten 
omdat de Bijbel toch al lang is achterhaald? 
Omdat Gods Woord voor kinderen is en zotten 
en dat het christendom volkomen heeft gefaald? 
  
Geloof het niet, wanneer ze je vertellen 
dat God gestorven is of niet bestaat 
en dat ook Christus je teleur zal stellen 
en dat Zijn kerk wellicht verloren gaat. 
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Op elke weg zul je de HEER ontmoeten 
wanneer je werkelijk naar Hem verlangt. 
Zoek overal de sporen van Zijn voeten: 
Wie zoekt , die vindt. - Wie bidden blijft, ontvangt!

Zingen: Lied 345:2
2. Nu ik U heb gegeven
 mijn woord op deze dag,
 geef dat met heel mijn leven
 ik daarvoor instaan mag,
 dat ik het in mijn daden
 waarmaak aan iedereen.
 Maak zichtbaar uw genade
 door mij en om mij heen.

Doop, Bevestiging en Handoplegging

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

Maria-Jacoba (Marieke) van der Horst-Blokland 
Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw. Psalm 
33:18

Ellen Margriet de Vries 
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je 
sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. 
Jesaja 41:10

Anne Marijse Keizer 
Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt, ik zal 
zingen voor de HEER, Hij heeft mij geholpen. Psalm 13:6

Andries (Anne) Kroes 
Jezus zegt: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde.’ Johannes 15:9

Iris Kroes-Kloek 
Jezus zegt: ‘Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen 
bij mijn Vader in de hemel.’ Mattheüs 10:32

Zingen met nieuwe belijdende leden: Opw. 737
1. U nodigt mij aan tafel,
 om dicht bij U te zijn;
 te proeven van het leven,
 dat U deelt door brood en wijn.
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 U leidt mij in de stilte,
 ik volg U met ontzag;
 een plaats van rust
 waar ik U ontmoeten mag.

2. U ziet mijn hart en leven,
 de onrust die verwart;
 mijn ongesproken vragen,
 die er leven in mijn hart.
 U kent al mijn gedachten,
 verbergen kan niet meer;
 in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

3. De beker in uw handen,
 neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn,
 waarin de tekens staan.
 Geen woorden meer van oordeel,
 genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd
 en wordt gezien.

4. U deelt met mij de maaltijd,
 reikt mij verzoening aan,
 Uw liefde is nog groter
 dan de schilddie is voldaan.
 U toont mij uw genade,
 die werkzaam is in mij;
 door de kracht van uw genade ben ik vrij,
 door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Dankgebed en voorbeden

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

We zingen elkaar toe: Lied 416:1,2,3
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.
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3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

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!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	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. G.H. Labooy


