
Inzameling van de gaven  1e collecte: Missionaire werk 
 2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 

 
Zingen Slotlied: Lied 726: 1 en 6 
1. Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
6. God uit God, eerste geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 

 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
De volgende erediensten zijn op; 

26-05 om 9:30 uur.  Voorganger Melania Hadnagy 

26-05 om 14:30 uur.  Voorganger ds. A.H. van Veluw     (aangepaste dienst) 

26-05 om 19:00 uur.  Voorganger ds. H. van Ark              (jongerendienst)  

 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
op zondag 19 mei 2019 om 19.00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Dick Hoekman 
Organist: Henk van der Weerd 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

 

Thema: ‘en Hij wilde hen voorbijgaan’ 
 

Zingen voor de dienst 
- We oefenen eerst: Lied 917:1 t/m 4 (zie na Schriftlezing) 
- Opw. 630 ('Op elk moment van mijn leven') 
- Opw. 695 ('Verberg mij nu onder uw vleugels') 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 93: 2 en 3 
2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 

Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Begintekst:    ‘God spant het hemelgewelf, Hij alleen, en wandelt  

op de hoog oprijzende zee.’ (Job 9:8) 
 
Zingen Lied van de maand: Lied 210: 1, 2 en 4 
1. God van hemel, zee en aarde,   2. Neem mijn dank aan in de morgen,  
Vader, Zoon en heilige Geest,   dat Gij alle dagen weer  
die ons deze nacht bewaarde,   al mijn angsten, al mijn zorgen  
onze wachter zijt geweest,    met mij delen wil, o Heer.  
houdt ons onder uw gezag,   Nooit ben ik geheel alleen:  
ook in deze nieuwe dag.    Gij zijt altijd om mij heen.  
 
4. Wil mij als de nacht nabijkomt  
tot een lieve broeder zijn,  
in het donker van de afgrond,  
langs de grenzen van de pijn,  
die mij als gehoorzaam kind  
wakend en niet slapend vindt. 



Geloofsbelijdenis 
 

Zingen Psalm 89: 4 en 5 
4. Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 
 
5. Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Zingen: Tussentijds 205 (mel. Gez. 487) 
1. Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis - 
dood is mijn lot, hebt gij geen and’re zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, Ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede, 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Schriftlezing: Marcus 6:45-52 (NBG) 
45 En terstond dwong Hij zijn discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen 
naar de overkant, naar Betsaïda, terwijl Hij zelf de schare wegzond. 46 En toen Hij 
afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden. 47 En bij het 
vallen van de avond was het schip midden op de zee, en Hij was alleen aan land. 48 
En toen Hij zag, dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen – want zij 
hadden de wind tegen – kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake tot hen, gaande 

over de zee; en Hij wilde hen voorbijgaan. 49 Toen zij Hem over de zee zagen 
gaan, meenden zij, dat het een spook was en zij schreeuwden luid. 50 Want allen 
zagen zij Hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak Hij met hen en zeide tot 
hen: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 51 En Hij klom bij hen in het schip 
en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, 52 want zij waren 
bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. 
 
Zingen: Lied 917 (= Gez. 56): 1 t/m 5 
 

 
 
2. Geeft Gij ons nu een steen,   3. Wij zien alleen nog maar 
Meester, voor brood?    water en wind. 
Laat Gij ons nu alleen?    Zegt Gij dan: wacht Mij daar? 
Laat Gij ons in de nood?    Wij, nu de nacht begint, 
Zendt Gij ons heen?    weten niet waar. 

 
4. Wandelt Gij als een schim  5. Kom met uw scheppingswoord 
over het meer?    in onze ziel! 
Werd Gij een verre glimp?    Spreek dat de wind het hoort! 
Heer, zijt Gij onze Heer,    Kom, dat het water knielt, 
kom van de kim!     bij ons aan boord! 

 

Verkondiging 

 
Zingen: Lied 917:6 
6. Ik ben het, zegt Gij dan. 
Kom maar met Mij 
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 
hier is mijn hand. 
 
Dankgebed 


