
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
26 Mei 2019, Zondag om 09.30 uur.
Voorganger: Predikant in Opleiding: Melania Hadnagy 
Ouderling van dienst: dhr. Jan Smid
Organist: dhr. Martien van der Knijff
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     “ Zingen voor God”
   (Het eerste gezang in de geschiedenis van de Bijbel)

Zingen voor de dienst:
-Opw. 32. (Dit is de dag) (3X) 
-Lied 1005: NL: 1, 2, 3; ENG: 4, 5. (Zoekend naar licht)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 146 1,4. 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
 zing die u het leven geeft.
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 zing voor Hem zolang gij leeft.
 Ziel, gij zijt geboren tot
 zingen voor den HEER uw God.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 65: 1, 2, 3, 6. 
1. De stilte zingt U toe, o Here,
 in uw verheven oord.
 Wij zullen ons naar Sion keren
 waar Gij ons bidden hoort.
 Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
 tot U komt al wat leeft,
 tot U, o redder uit ellende,
 die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren
 mag wonen in uw hof,
 hoezeer hij door zijn schuld verloren
 terneerlag in het stof.
 Wij worden door U begenadigd
 die heilig zijt en goed.
 Gij die ons in uw huis verzadigt
 met alle overvloed.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
 aan verdrukten recht gericht.
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
 blinden geeft Hij het gezicht.
 Hij geeft den gebukten moed
 en heeft lief wie zijn wil doet.



3. Gij antwoordt met geduchte daden,
 Gij treedt voor ons in ‘t krijt.
 God van ons heil, Gij gaat te rade
 met uw gerechtigheid.
 O Gij vertrouwen aller landen
 die ver gelegen zijn,
 Gij houdt het oordeel in uw handen,
 de aard’ is uw domein.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
 Waar Gij getreden zijt
 tooit de woestijn zich met een wade,
 de heuvels zijn verblijd.
 De weidegrond is wit van schapen,
 het dal van koren blond.
 Dit is het land door U geschapen,
 uw lof schalt in het rond.

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

Zingen: Lied 130 C (Uit de diepten) 1, 2, 3, 4
1. Uit de diepten roep ik U Heer, mijn God
 Ik heb U nodig, Here luister nu ik schor 
 gebeden fluister, luister toch, Heer, luister toch.

2. Als u niets dan zonden zag, Heer, mijn God,
 wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven.
 Dus verdient U diep ontzag, ons diep ontzag.

3. Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God.
 Ik blijf nog sterker op U wachten dan een mens 
 in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht.

4. Israël, hoop op de Heer, Hoop op God,
 want Hij heeft zich aan jou verbonden.
 Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij, Hij maakt jou vrij!

Schriftlezing: Exodus 14: 30- 31 – Exodus 15: 1-6 (NBV) 
30-31Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. 
Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong 
hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor 
de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes.

151Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER:
‘Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.
2De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, de HEER kwam mij te hulp.
Hij is mijn God, hem wil ik eren, de God van mijn vader, hem loof en prijs ik.



3Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld.
4De wagens van de farao slingerde hij in zee.
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, zijn beste officieren kwamen om.
5Wild kolkend water overspoelde hen, ze verdwenen in de diepte, zonken als een 
steen.
6Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, uw hand, HEER, verplettert de vijand.

Zingen: Opw. 281 (“Als een hert dat verlangt naar water”) 
1. Als een hert dat verlangt naar water,
 zo verlangt mijn ziel naar U.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
 Aan U alleen geef ik mij geheel.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.

Ook in Hongaars( ivm met onze Hongaarse gasten uit Ukraine). 
	 Mint	szarvas	hűs	vízforrásra,	úgy	szomjazik	lelkem	rád, 
	 Vágyódom	az	élő	Isten	után,	hogy	mehessek	Hozzá. 
	 Mért	csüggedsz	el,	én	lelkem,	hisz	pajzsod	ő	és	támaszod, 
	 Bízz	az	Úrban,	mert	karja	megszabadít,	s	hálával	áldozol.

Verkondiging 

Zingen: Lied 913: 1, 2, 3, 4. 
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!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behandlen,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in uwe handen
 en geleid mij als een kind.

De Hongaarse gasten vanuit Ukraine stellen zich voor 

Dankgebed 

1.Heer, ik wil uw liefde loven,
   al begrijpt mijn ziel U niet.
   Zalig hij, die durft geloven,
   ook wanneer het oog niet ziet.
   Schijnen mij uw wegen duister,
   zie, ik vraag U niet: waarom?
   Eenmaal zie ik al uw luister,
   als ik in uw hemel kom!

4.Waar de weg mij brengen moge,
   aan des Vaders trouwe hand,
   loop ik met gesloten ogen
   naar het onbekende land



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

Zingen: Opwekking 710 ( Zegen mij) 
 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.

 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.

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

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen.

Denkt	u	ook	aan	de	zendingsbussen	bij	de	uitgang?

  De volgende Erediensten zijn: deze middag en avond
 Aanvang: 14.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw (aangepaste dienst)
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H. van Ark


