
 
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 juni 2019 

  Aanvang:16.30 uur  
   Voorganger: ds. A.H. van Veluw  

Ouderling van dienst: Jan Kraan   
            Muziek en organist: Combo en Gerwin van der Plaats 

Koster: Herwin van Asselt en René Weever  

 

                        Thema:   ‘Eenzaam maar niet alleen’ 
  

Zingen voor de dienst: 
-‘Uit de diepten roep ik U’, uit Psalmen voor nu   

-‘Vader God ik vraag me af’, Opwekking 399   
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 609  ‘U bent Heilig’   

U bent Heilig, U bent Heilig 
U bent Machtig, U bent Machtig 
U bent Waardig, U bent Waardig 
Eer en ontzag, Eer en ontzag 
ik wil volgen, Ik wil volgen 
ik wil luisteren, ik wil luisteren 
van U houden, van U houden, 
iedere dag 
 
u die Koning bent, en de hoogste Heer 
u de machtigste, kwam op aarde neer 
als Emanuel, ‘God zal met ons zijn’, 
als het land van God, zo volmaakt en rein. 
 
u die leven geeft, mij bevrijding gaf, 
die voor eeuwig leeft, U heeft alle macht. 
U mijn alfa omega eens zal ik U zien 
U mijn meester Messias, Verlosser en Vriend 
 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U 
 
U bent Heilig, U bent Heilig 
U bent Machtig, U bent Machtig 
U bent Waardig, U bent Waardig 



Eer en ontzag, Eer en ontzag 
ik wil volgen, Ik wil volgen 
ik wil luisteren, ik wil luisteren 
van U houden, van U houden, 
iedere dag 
 
U die Koning bent, en de hoogste Heer 
U de machtigste, kwam op aarde neer 
als Emanuel, ‘God zal met ons zijn’, 
als het land van God, zo volmaakt en rein 
 
U die leven geeft, mij bevrijding gaf, 
die voor eeuwig leeft, U heeft alle macht. 
U mijn alfa omega eens zal ik U zien 
U mijn meester Messias, Verlosser en Vriend 
 
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U! 
Ik wil zingen! 
 
U die Koning bent, en de hoogste Heer 
U de machtigste, kwam op aarde neer 
als Emanuel, ‘God zal met ons zijn’, 
Als het land van God, zo volmaakt en rein 
 
U die leven geeft, mij bevrijding gaf, 
die voor eeuwig leeft, U heeft alle macht. 
U mijn alfa omega eens zal ik U zien 
U mijn meester Messias, Verlosser en Vriend 
 
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U! 
Alleen voor U! 
 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U! 
 
oooohooohooooohohoh 
oooohooohooooohohoh 
oooohooohooooohohoh 
oooohooohooooohohoh 

 
 
Stil gebed  



 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst:  stukje tekst over eenzaamheid en filmpje  
 
 
Zingen: Liedboek, gezang 436: 1,3,4 en 7  
 

1.Jezus neemt de zondaars aan  
roept dit troostwoord toe aan allen,  
die verdwaald van Hem vandaan  
in het donker struik'len, vallen.  
Hij leert hun zijn wegen gaan,  
Jezus neemt de zondaars aan.  
 
3.Als een schaapje is verdwaald,  
zal de goede herder komen,  
die het vindt en die het haalt.  
Zo heeft Hij ons aangenomen,  
laat ons niet verloren gaan.  
Jezus neemt de zondaars aan.  
 
4.Komt gij allen, komt tot Hem.  
Weest niet meer bedroefd, verslagen.  
Jezus roept u, hoort zijn stem,  
kind’ren van zijn welbehagen,  
allen moogt gij tot Hem gaan,  
Jezus neemt de zondaars aan.  
 
7.Jezus neemt de zondaars aan,  
mij ook heeft Hij aangenomen,  
doet de hemel opengaan.  
Tot mijn Heiland mag ik komen,  
die mij troost en bij zal staan.  
Jezus neemt de zondaars aan.  

 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
 
 
 



Lezing: Psalm 102: 2 - 14 (NBV)   

2 HEER, hoor mijn gebed, 
   laat mijn hulpkreet u bereiken. 
3 Verberg uw gelaat niet voor mij, 
   nu ik in nood verkeer. 
   Wil naar mij luisteren, 
   antwoord mij haastig nu ik roep. 
4 Mijn dagen vervliegen als rook, 
   mijn gebeente gloeit als vuur. 
5 Mijn hart is verschroeid en verdord als gras, 
   ik vergeet mijn brood te eten. 
6 Ik ben door mijn klagen 
   tot op het bot vermagerd. 
7 Ik ben als een uil in de woestijn, 
   een steenuil in een verlaten bouwval, 
8 slaap ken ik niet, ik ben eenzaam 
   als een vogel op het dak. 
9 Mijn vijanden honen mij weg, 
   heel de dag word ik bespot en verwenst. 
10As is het brood dat ik eet, 
    het water dat ik drink vermeng ik met tranen, 
11want uw toorn is tegen mij ontbrand, 
    u tilde mij op en smeet mij neer. 
12Mijn dagen gaan heen als een schaduw, 
   ik moet verdorren als gras. 
13Maar u, HEER, troont voor eeuwig, 
   uw roem zal duren, geslacht na geslacht. 
14U zult opstaan en u over Sion ontfermen, 
   de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, 
 

Zingen: Psalm 25: 6,7 en 8   
 

6.Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed ? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 



7.Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
8.Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, HEER! 
Eenzaam ben ik en verschoven, 
ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 

 
 
Lezing: Lukas 19: 1-10 NBV  
 
 
1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die 
Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te 
weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel 
vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer 
hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en 
zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw 
huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving 
Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 
onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en 
zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan 
de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 
viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel 
gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is 
gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 
 
 



Zingen: ‘Ik val niet uit Zijn hand’ Opwekking 727  
 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 

 
Verkondiging 
 
Zingen:  Psalm 116: 1  
 

1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 



Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven,  
 
 

1e collecte voor de: Diaconie 
2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen : Gezang 416 NLB ‘Ga met God’   
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 
Heenzending en Zegen 
 

‘Amen’   van de gemeente op de dienst. 
 
Bij de uitgang wordt collecte gehouden voor Aflossing & Onderhoud 
van de kerkelijke gebouwen. 
 
      Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang. 
 
Volgende Erediensten zijn op: 
  

16 juni 2019 om 19.00 uur met ds H.J. van Maanen  (verdiepingsdienst) 

23 juni 2019 om 09.30 uur met ds H.J. van Maanen (Voorbereiding H.A.) 

23 juni 2019 om 19.00 uur met ds. A.H. van Veluw (Jongerendienst) 


