
  Viering Heilig Avondmaal
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 30 juni 2019 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Hendrik Hensen
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

   Thema: ‘Er is maar een ding is noodzakelijk’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 277 (‘Machtig God, sterke Rots’)
- Lied 376 (‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 27:2 (‘Eén ding’),4 (‘Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!’)
2. Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
 dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
 Hem dagelijks te loven met gezangen,
 te wonen in zijn huis zolang ik leef!
	 Hoe	lieflijk	straalt	zijn	schoonheid	van	omhoog.
 Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
 aanschouwende hoe schoon en zuiver is
 zijn licht, verlichtende de duisternis.

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
 zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
 Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
 die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht’.
 Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!
 Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
 Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
 ik smacht naar ‘t uur dat Gij U openbaart!

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Gez. 351:1,3 (‘wat ons nodig is’)
1. Zie ons heden
 voor U treden,
 God die goedheid zijt,
 die ons hebt gegeven
 Christus, ‘t eeuwig leven,
 eens en voor altijd.



3. Ach, wij smeken:
 in dit teken,
 Heer, maak ons gewis,
 dat Gij ons zult schenken
 boven alle denken
 wat ons nodig is.

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

Schriftlezing: Lukas 10:38-42 (NBV)
38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen 
door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van 
de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in 
beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 
‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg 
tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je 
bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. 
Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Zingen: Opw. 462
 Refrein:
 Aan uw voeten Heer, 
 is de hoogste plaats;
 daarom kniel ik neer bij U.
 Om bij U te zijn,
 is de grootste eer,
 daarom buig ik mij voor U.

1. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn,
 en om naar U te luist’ren.
 In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
 kom ik nu tot U, o Heer.
 Refrein:

2. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
 hier in een plaats van aanbidding.
 In geest en waarheid samen één te zijn,
 in aanbidding voor U.
 Refrein:

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt,
 ja zo omarmt U ook mij.
 U bent een Vader die vertroost en beschermt.
 En ik kom tot rust bij U.(3x)

Kinderen komen naar voren

Verkondiging ‘Er is maar één ding noodzakelijk.’



Zingen: Ps. 68:7 (‘dat wordt ons niet ontnomen’)
7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de HERE Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

Onderwijzing

Gebed

Zingen: Lied 377:1,2,3,4,5
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
 met niets in handen dan dat Gij
 mij riep en zelf U gaf voor mij 
 o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
 mijn angsten en onzekerheid,
 mijn maskers en mijn ijdelheid 
 o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
 tast ik naar U, die mij bemint,
 bij wie mijn ziel genezing vindt 
 o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
 o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
 en Gij in mij, in brood en wijn:
 uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 
 o Lam van God, ik kom.

Zingen bij de tafels: Lied 389 (melodie Ps. 134)
1. Het brood dat ons voor ogen staat
 en zich geduldig breken laat,
 is uw gedaante, lieve Heer,



 Gij daalt als manna in ons neer.

2. De beker die de ronde doet,
 het is de omloop van uw bloed,
 het spreekt van een geheimenis,
 uw hartslag die ons leven is.

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
 de deurposten van ons bestaan,
 de dood gaat aan ons hart voorbij,
 o Lam van God, U loven wij.

4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,
 een wijngaard die het hart verblijdt,
 Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
 Gijzelf zijt onze overvloed.

Na de tweede tafel komen de kinderen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven;  1e collecte is voor de Diakonie
     2e collecte voor Patoraat en Eredienst

Zingen: Gez. 466:3 (‘Ik heb mijn God, dat is genoeg’)
3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,
 ik wens mij niets daarneven.
 Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,
 is mij in Hem gegeven:
 mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
 het enig rustpunt van mijn hart,
 mijn eeuwig licht en leven.

Heenzending en Zegen
Amen (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 Eredienst is hedenavond.
 Aanvang: 19.00 uur viirganger: ds. H.J. van Maanen (voortzetting H.A.)


