
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 12 mei 2019 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Geke Meuleman
Organist: dhr. Martien van der Knijff
Kosters: Herwin van Asselt en Richard Kragt

Thema: ‘Twee bewijzen voor het bestaan van God’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 407 (‘O, Heer mijn God’)
- Lied van de maand: Lied 210 (‘God van hemel, zee en aarde’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 8:1,3,4
1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
 machtige God, Gij die uw majesteit
 ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3. Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw handen,
 de maan, de duizend sterren die daar branden,
 wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
 het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
 een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
 Gij doet hem heersen over zee en land,
 ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 985
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
 boven ons mensen: de naam van God de Heer!
 Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
 mensen beneden zingen U ter eer!

2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
 zonnen en manen en heel het firmament!
 Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
 machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
 bloemen en bomen en al wat adem heeft!



 Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
 eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Gods regels zijn goed. Jezus zei: U zult de Heer, uw God,  liefhebben  met heel 
uw  hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote 
gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste  liefhebben  als uzelf. 
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

We zingen de ‘Tien Geboden’ (Weerklank 594)
 Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? 
 God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien. 
 Al die woorden zijn er ook voor jou en mij; 
 leven zoals God wil, dat maakt je vrij.
 
 Eén: dat is de Heer, niemand is als God 
 in zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
 Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér. 
 Dien geen and’re goden dan God de Heer.
 
 Drie: dat is de Naam van de hoge God. 
 Hij vraagt ook aan jou, dat je met die naam niet spot. 
 Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
 Elke dag een feestdag, vandaag ook weer!
 
 Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw, 
 denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
 Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
 Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
 
 Zeven: ook Gods woord, ja probeer het maar: 
 dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
 Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is; 
 als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
 
 Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart; 
 zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
 Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
 Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft.

Gedenken overleden gemeentelid
Zingen lied 913: 1
1. Wat de toekomst brengen moge,/mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen/naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;/Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen/met een rustig, kalme moed!

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



Schriftlezing: Psalm 19 NBV
1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 3de dag zegt het voort aan de dag 
die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 4Toch wordt er niets 
gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. 5Over heel de aarde 
gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent 
opgeslagen voor de zon: 6een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held 
die vrolijk voortrent op zijn weg. 7Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan 
het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen.

 8De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de 
HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9De bevelen van de HEER 
zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht 
voor de ogen.10Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De 
voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 11Ze zijn 
begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing 
vers uit de raat. 12Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk 
beloond. 13Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen 
zonden. 

14Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal 
ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 15Laten de woorden van mijn mond 
u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn 
bevrijder. 

Zingen: Lied 8b:1,3,4,5
1. Zie de zon, zie de maan,
 zie de sterren in hun baan,
 sterren ontelbaar,
 overal vandaan.
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
 Heer, hoe heerlijk u 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!

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Ps. 19:1,2,3
1. De hemel roemt den Heer,/het firmament geeft eer

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!

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!



 Hem, die ‘t heelal volbracht./De dag spreekt tot de dag 
 van wat zijn hand vermag,/de nacht meldt het de nacht.
 Er is geen taal, geen woord,/toch wordt alom gehoord
 een wijd verbreide mare./ Geen stem gaat van hen uit,
 maar overal verluidt/hetgeen zij openbaren.

2. God heeft de tent gemaakt,/waarin de zon ontwaakt
 fier als een bruidegom,/die blinkend van gewaad 
 het bruidsvertrek verlaat/en licht verspreidt alom.
 Zo, vrolijk als een held/die tot de zege snelt,
 roept hij de nieuwe morgen;/hij trekt zijn glanzend spoor
 de ganse hemel door:/zijn gloed laat niets verborgen.

3. Volmaakt is ‘s Heren wet,/die ons verkwikt en redt,
 waarbij de ziel herleeft./Getrouw en gans gewis
 is Gods getuigenis,/dat dwazen wijsheid geeft.
 Des Heren woord is goed,/wie zijn bevelen doet,
 zijn hart wordt opgetogen./Recht is het woord van God
 en louter zijn gebod,/een licht voor onze ogen.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte is bestemd voor de Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: HH 258
1. Zie de sterren aan de hemel staan,
 aan de donkerblauwe lucht de maan,
 is het of de nacht mij noemt de naam
 van een machtig God.

Refrein:
 Deze God die aard’en hemel schiep/is dezelfde God die mij eens riep
 uit het duister tot zijn heerlijk licht,/zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.
 Die zijn liefde aan mij openbaart,/mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
 elke dag mij in zijn hand bewaart;/hoe groot is God voor mij!

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 voor aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen
  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

2. Zie ik ‘s morgens weer de zon op gaan,
 op het veld de bloemen opengaan,
 is het of de dag mij noemt de naam
 van een machtig God.


