
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 7 juli 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Gerard van Vilsteren
Organist: dhr. Martien van der Knijff
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

   Thema: ‘Uit Zijn kracht, deze taak’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 794 (I’m no longer a slave to fear)
- Lied 912 (Neem mijn leven, laat het, Heer)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 89:4,6,7
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.

6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden
 uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
 zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen lied van de maand: Lied 315 (‘Heb dank, o God van alle leven’)
1. Heb dank, o God van alle leven,/die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,/uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van d’ aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen/werd kinderen geopenbaard.



2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 149:1,2 
1.  Halleluja! laat opgetogen
   een nieuw gezang den HEER verhogen.
   Laat allen die Gods naam belijden
   zich eensgezind verblijden.
   Volk van God, loof Hem die u schiep;
   Israël, dank Hem die u riep.
   Trek, Sion, in een blijde stoet
   uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
 De naam des HEREN wordt geprezen
 met het aloude lied der vaadren.
 De heilge reien naad’ren.
 En zo danst in het morgenlicht
 heel Gods volk voor zijn aangezicht
 en slaat de harp en roert de trom
 in ‘s HEREN heiligdom.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Korintiërs 4:1-7 (NBV)
1Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij 
onze plicht niet. 2Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: 
we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de 
waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij 
ieders geweten. 3Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij 
verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: 4de ongelovigen, van wie 
de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van 
het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 
5Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat 
wij omwille van hem uw dienaren zijn. 6De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis 
zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten 
met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
7.Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat 
onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.

3. Gemeente, aan wier aardse handen
 dit hemels brood is toevertrouwd,
 o draag het voort naar alle landen,
 vermenigvuldig duizendvoud.
 Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
 op mensengunst of -heerlijkheid?
 ‘t Verwaait als gras en weidebloemen. -
 Gods woord bestaat in eeuwigheid!



Zingen: Opw. 488
1. Heer ik kom tot U;
 neem mijn hart, verander mij
 als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken, 
 voor de kracht van Uw liefde

 Refrein:
 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend;
 dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
 En de kracht van Uw liefde.

 Refrein:

(2x)Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door Uw Geest, 
 En de kracht van Uw liefde.

Verkondiging

Zingen: HH 386:1,2,3,5 
1. Wil je opstaan en Mij volgen
 als ik noem je naam?
 Wil je dienen in ‘t verborgen,
 zonder roem of faam?
 Wil je leven op de wind,
 broos en kwetsbaar als een kind?
 Zul je geven wat Ik vind
 van jou en jij in MIj?

3. Wil je gids zijn voor de blinde
 die je smeekt: ‘Help mij!’
 Wil je vechten voor een kind,
 gevangen en onvrij?
 Zie je in ontferming aan,
 ieder die alleen moet gaan,
 opdat groeie mijn bestaan
 in jou en jij in Mij?

Dankgebed

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

2. Heer kom dichter bij, 
 dan kan ik Uw schoonheid zien
 en Uw liefde voelen, diep in mij, 
 en Heer, leer mij Uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan. 
 en elke dag mag leven
 door de kracht van Uw liefde.

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
 steil en ongewis?
 Wil je zijn tot hoed’ en zegen
 voor wie vreemd’ling is ?
 Val je niet een mens te hard
 die in leugens is verward?
 Hoor je ‘t kloppen van mijn hart
 in jou en jij in Mij?

5.  Heer van liefde en van licht,
 vervul mij met uw Geest.
 Laat mij zijn op U gericht,
 en maak mij onbevreesd.
 Dat ik in uw voetspoor ga,
 uw ontferming achterna,
 en met lijf en ziel besta
 in U en Gij in mij.



Tijdens collecte zingt en speelt band: ‘Jezus is overwinnaar’

Zingen: Opw. 770
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
 Refrein:

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
 Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

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:
 zondag 14 juli Aanvang: 9.0 0uur voorganger: ds. J.H. Woudenberg te Vaasen
                       Aanvang: 19.99 uur voorganger: ds. H.J.van Maanen


