
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 31-03-2019 

 Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Jet Roetman 

                                    Organist: Henk van der Weerd 
Koster: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

Thema: ‘Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat’ 
 
Zingen voor de dienst 
- ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (LB 280: 1, 2, 3) 
- ‘Ik zing voor de Heer’ (LB 151: 1, lied van de maand) 
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 78: 1, 4, 5 (DNP) 
1.Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, 

naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 
Wij mogen het verleden niet vergeten; 
ook moeten onze kinderen het weten. 
Vertel met verve aan je nageslacht 
over de HEER, zijn werken en zijn macht. 
 

4. Het voorgeslacht had eerder al ervaren 
hoe goed God was, hoe groot zijn daden waren: 
Hij spleet het water en met droge voeten 
vervolgden zij hun wonderlijke route. 
De weg werd hun gewezen door een wolk 
en ’s nachts verlichtte vlammend vuur het volk. 

 
5. De HEER liet voor hun ogen waterstromen 

in de woestijn vanuit een steenrots komen. 
Toch bleven zij ondankbaar provoceren: 
‘Zou God in staat zijn voedsel te serveren? 
Het is wel waar dat Hij ons water bood, 
maar wij verlangen lekker vlees en brood.’ 

 
Stil gebed / Bemoediging /Groet 
 
Zingen Lied 944: 1, 2, 3 en 4  ‘ 
1.O Heer, verberg U niet voor mij,     2.En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik mij verberg voor U.       wanneer ik U geen liefde bied. 
Gij weet het, ik ben bang voor U,     Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ontwijk U en verlang naar U.        ik buig mij, maar ik ben het niet 
O ga niet aan mijn hart voorbij.       en mijn gebed is tegen mij. 



 
 
 
3. Spreek zelf in mij het rechte woord.   4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

Zo vaak ik woorden voor U vond,      dat U niet zoekt en U niet vindt. 
heb ik mij in mijn woord vermomd.     Geef mij, als een die Gij bemint, 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt       geef, dat ik als uw eigen kind 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.  uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
Maleachi 1:1-6 
11Profetie. De woorden die de HEER tot Israël heeft gesproken bij monde van 
Maleachi. 2Ik heb jullie lief – zegt de HEER –, en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die 
liefde dan?’ Zijn Jakob en Esau geen broers? – spreekt de HEER. Toch heb ik 
Jakob liefgehad 3en Esau gehaat. Van Esaus bergland maakte ik een wildernis, 
Edoms grondgebied heb ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. 4Edom kan 
zeggen: ‘Al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op,’ maar dit zegt de 
HEER van de hemelse machten: Ze kunnen bouwen zo veel ze willen, ik zal het 
weer afbreken. ‘Goddeloos land’ zal men het noemen, en ook: ‘Het volk waarop de 
HEER voor eeuwig verbolgen is’. 5Met eigen ogen zullen jullie het zien, en dan 
zullen jullie zeggen: ‘De HEER toont zijn macht in Israël!’ 6Een zoon eert zijn vader, 
een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik 
jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ontzag 
voor mij? 
 
Romeinen 9 
1Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid 
door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: 2ik ben diepbedroefd en word 
voortdurend door verdriet gekweld. 3Omwille van mijn volksgenoten, de broeders 
en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te 
worden en van Christus gescheiden te zijn; 4omwille van hen, de Israëlieten, die 
God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de 
verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; 5omwille 
van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. 
God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 
6God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk 
tot Israël, 7niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er 
staat immers geschreven: ‘Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw 
nageslacht.’ 8Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen 
van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. 
9Als íets een belofte is dan zijn het deze woorden: ‘Over een jaar kom ik terug en 
dan heeft Sara een zoon.’ 10Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak 
zwanger van een tweeling, 11-12en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of 



slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ 
Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van 
zijn daden, maar omdat hij hem roept. 13Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb ik 
liefgehad, Esau heb ik gehaat.’ 
 
14Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. 15Hij zegt 
immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk 
genade aan wie ik genade wil schenken.’ 16Alles hangt dus af van God en zijn 
barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. 17Zo zegt hij 
volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn 
macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ 18Dus God is 
barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. 
19Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? 
Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ 20Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets 
tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: 
‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ 21Heeft de pottenbakker niet de 
vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot 
te maken? 22God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft 
bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook 
wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. 23En omdat hij zijn overweldigende 
majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid 
ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. 24Hen heeft hij ook geroepen: 
ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, 25zoals 
ook bij Hosea staat geschreven: ‘Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; 
wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. 26En waar tegen hen 
gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden 
genoemd.’ 27En Jesaja roept over Israël uit: ‘Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn 
als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. 28Want de 
Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort.’ 29En 
zoals Jesaja al heeft gezegd: ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen 
nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.’ 
 
Zingen Psalm 87: 1, 2, en 3 
1.Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 
2. Rahab en Babel zullen u behoren. 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren ! 

 
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 



 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 226: 1 en 2 
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 

2. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
en d' adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
               2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Lied 416: 1, 2 en 4 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,   2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

jou nabij op al je wegen           bij gevaar, in bange tijden, 
met zijn raad en troost en zegen.    over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen (3x amen) 
 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
De volgende Eredienst is op 07-04-2019 om 09.30 uur: 
Voorganger ds. A.H. van Veluw 


