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

 
Zingen Slotlied, Gezang 462: 1, 2 en 4    
 

1.Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n,  
en Christus zal over u lichten!  
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,  
eer Hij u als rechter komt richten.  
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!  
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?  
 
2.Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,  
de nacht is zo lang reeds verdwenen!  
Het licht der genade, met blijdschap begroet,  
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.  
En groots is uw roeping en heilig uw taak,  
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!  
 
4.Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,  
door Christus de doodslaap ontrezen.  
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,  
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.  
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n!  
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
Lied 456: 3 
 

Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

  
 

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

 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
14 juli om 19.00 uur ,Voorganger ds. H.J. van Maanen 
21 juli om 09.30 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 
21 juli om 19.00 uur, Voorganger ds. W.H.B. ten Voorde 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 14 juli 2019 

  Aanvang: 09.30 uur 

   Voorganger: ds. Joh. A. Woudenberg uit Vaassen  
Ouderling van dienst: René Kalter   

             Organist: Jaap de Kok  
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 

 
 Thema: ‘in de synagoge van Nazareth / in De Hoeksteen te IJsselmuiden’ 

  
Zingen voor de dienst: Opwekking 715, ‘Wat hou ik van Uw huis’ 
          Opwekking 125, ‘Heer ik kom tot U’ 
 
Welkom en mededelingen 

 
Zingen Psalm 122: 1 en 3 
 

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 
 
We bidden in stilte  
 

Van Wie komt onze hulp? 
 

God laat ons groeten! 
 
Zingen, NLB lied 287: 1 en 2   
 

1.Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden,  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.  

 

Leefregels 
 
Zingen, NLB lied 216: 1, 2 en 3   
 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 



3.Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 

Gebed om de Heilige Geest  
 
 

Lezingen   Jesaja 61: 1 t/m 3 

1.De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om 
aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 

verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken en aan geketenden hun bevrijding, 2.om een genadejaar van de HEER 

uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te 

troosten, 3.om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in 
plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats 

van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door 
de HEER als teken van zijn luister. 

 
 

Lukas 4: 14 t/m 30   Optreden van Jezus in Nazaret 
 

14.Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over 
hem verspreidde zich in de hele streek. 15.Hij gaf onderricht in de synagogen 

en werd door allen geprezen. 16.Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was 

opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. 
Toen hij opstond om voor te lezen, 17.werd hem de boekrol van de profeet 

Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 
18.‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen 

het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om 

onderdrukten hun vrijheid te geven, 19.om een genadejaar van de Heer uit te 

roepen.’ 20.Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer 
zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 

21.Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 
horen gaan.’ 22.Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de 

genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de 

zoon van Jozef?’ 23.En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit 
gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord 

hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24.Hij 
vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn 

vaderstad. 25.Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de 
hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote 

hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26.Toch werd Elia niet 

naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27.En 
in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan 

huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 

28.Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote 

woede. 29.Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de 
berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30.Maar 

hij liep midden tussen hen door en vertrok. 

 
Zingen NLB lied 534: 1, 2, 3 en 4   
 

1.Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
3.Hij die de armen voedsel gaf,  
met overdaad hen kwam verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 139: 1, 4 en 14 
 

1.Niets is, o Oppermajesteit, 

bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 

Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 

Gij kent van verre mijn gedachten.  

 
4.Waar zou ik Uwen Geest ontvliên? 

Waar zou m', o HEER, Uw oog niet zien? 
Al voer ik op naar 's hemels trans, 

daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans; 

Al daald' ik zelfs ter helle neder, 
daar vond ik ook Uw aanschijn weder.  

 
14.Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 

iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 

en doe mij toch met vaste schreden 
den weg ter zaligheid betreden. 

 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Gebeden 
 


