
Vervolg gebed, afgesloten met ‘Onze Vader’ 
 
Vredegroet en nodiging 
 
Na de tafels zingen wij Psalm 146: 1, 3, en 4 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Heere, / 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. 

 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, /heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, /God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard /woont, is in zijn hand bewaard. 

 
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. 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 426 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heavens sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
 De volgende Eredienst is op: 
07-07-2019 om 09.30  uur ,voorganger ds. H.J. van Maanen 
 
 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 30 juni 2019 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Hendrik Hensen  
             Organist: Gerwin van der Plaats  

Kosters: Jan en Berta Aarten  
Voortzetting Heilig Avondmaal 

  
Zingen voor de dienst 
Psalm 68: 7 en 11 ‘God zij geprezen met ontzag’ 
Lied 704:1,2 en 3 ‘ Dank, dank nu allen God’ 
 
Mededelingen 
 
Zingen Lied 287: 1, 2, en 4 
1. Rond het licht dat leven doet  2. Rond het boek van zijn verbond 

groeten wij elkaar met vrede;   noemen wij elkaar bij name, 
wie in voor- of tegenspoed    roepen wij met hart en mond 
zegen zoekt, mag binnentreden,   levenswoorden: ja en amen   
bij de Heer zijn wij hier thuis,    als de kerk van liefde leest 
kind aan huis.          is het feest! 

 
 
4.	Rond de tafel, in de kring,  

staat ons land, de oogst voor ogen,  
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 904: 1, 4 en 5	

1. Beveel gerust uw wegen,    4. Een weg hebt Ge allerwegen, 
Al wat u 't harte deert,      geen middel, dat U faalt. 
der trouwe hoed' en zegen    Uw doen is louter zegen, 
van Hem, die 't al regeert.     uw gang met licht omstraald. 
Die wolken, lucht en winden    Niets kan uw werk verhindren, 
wijst spoor en loop en baan,    uw plannen zijn gewis. 
zal ook wel wegen vinden     Gij doet voor al uw kindren 
waarlangs uw voet kan gaan.    wat hun het heilzaamst is. 

 



5. Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwondren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing: Lukas 8:22-39 (NBV) 
22Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, 
en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan,’ en ze 
voeren het meer op. 23Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een 
wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. 
24Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij 
stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de 
wind liggen en kwam het water tot rust. 25Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie 
geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen 
elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen 
gehoorzamen?’ 
26Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover 
Galilea ligt. 27Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man 
tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime 
tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 
28Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: 
‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik 
smeek je, doe me geen pijn!’ 29Jezus stond namelijk op het punt de 
onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al 
heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan 
handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd 
hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30Jezus vroeg hem: 
‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel 
demonen in hem. 31Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de 
onderwereld te gaan. 32Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote 
kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te 
staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33Toen ze 
uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde 
de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de 
varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de 
stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35Vele mensen gingen op weg 
om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus 
kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren 
weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, 

en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36Degenen die 
alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37En de 
hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen 
te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus 
stapte in de boot om terug te gaan. 38De man bij wie de demonen waren 
weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij 
stuurde hem weg met de woorden: 39‘Ga terug naar huis en vertel alles 
wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad 
bekend wat Jezus voor hem had gedaan. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 517 
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn 

Te proeven van het leven, 
dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 

 
2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart 

mijn onbesproken vragen, 
die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor U neer. 

 
3.De beker in uw handen, 

neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn, 
waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 

 
4. U deelt met mij de maaltijd, 

reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan 
de schuld die is voldaan 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij 
Door de kracht van uw genade ben ik vrij! (4x) 

 
Viering Avondmaal 
Gebed, waarin wij zingen Lied 405:4 ‘Heilig, heilig, heilig’  
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 


