
 
Zingen Hemelhoog 356          Refrein  
1. Voor de zieken - voor de armen     Kom aan boord     

voor de mensen met verdriet       ook voor jou is er een plekje 
voor het kind dat blijft proberen     waar je hoort 
maar toch denkt: het lukt me niet     laat de hoop niet langer varen 
voor de zwerver die moet zwerven    kom aan boord 
en geen plek heeft waar hij hoort     sta niet doelloos aan de kant 
is er altijd nog die Ene en die roept:    want er is een hart vol liefde 
kom maar aan boord!  Refrein      pak die uitgestoken hand. 

 
2.Voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
kom maar aan boord! Refrein 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Hemelhoog 386: 1, 3 en 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 in 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?  

 
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.  

 
Zegen (3x amen) 
 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 15 september 2019 

  Aanvang: 9.30 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: René Bosman  
             Organist: Frank Tanghe 

Band: GO(U)D 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

Startzondag 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 
Zingen voor de dienst: 
-Lied 218: 1, 3 en 5  ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’  
-Hemelhoog 228: 1 en 3 ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’  
 
Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied Psalm 118: 1 en 5  
1. Laat ieder 's Heeren goedheid prijzen, /zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  / Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren:  /Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen: /Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,  /Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte.  / Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen /nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen,/Gods rechterhand heeft grote 
kracht ! 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Hemelhoog 327  
Diep, diep, diep als de zee.    ‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht.   Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd         Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw.       als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij.   Is Jezus' liefde voor jou. 
 
  



Wetslezing: Matteüs 22:35-40 
35Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, 
een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij 
antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het 
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee geboden 
zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 
 
Zingen Hemelhoog 274  
Create in me a clean heart O God 
Fill me with Your love 
Let me know the healing of Your touch 
Create in me a clean heart O God 
Fill me with Your joy 
Touch me Lord with Your unfailing love 
 

Refrein 
Cast me not away from Thy presence O Lord 
And take not Thy Holy Spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy salvation Lord 
And renew a right spirit 
Renew a right spirit O Lord 
Renew a right spirit in me 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Galaten 5:13-23 (NBV) 
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 
niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar 
in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief 
als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet 
door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, 
dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17Wat wij uit onszelf najagen 
is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. 
Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar 
wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet 
onderworpen aan de wet. 19Het is bekend wat onze eigen wil allemaal 
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en 
toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 
rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort 
dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze 
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.  
 

 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,  
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  
 
Zingen Hemelhoog 233  
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,  

o Heiland die de wijnstok zijt!       
Uw kracht moet in mij overvloeien,     
of 'k ben een wis verderf gewijd.    
Doorstroom, beziel en zegen mij,      
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!       

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
 niets kan ik zonder U, o Heer! 

In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Verkondiging 
 
1.Maak mij rein voor U       Refrein 

als gelouterd goud,        Dwars door het vuur 
en zuiver zilver.          maakt U mij rein en puur. 
Laat mij zijn voor U         Ik strek mij uit, Jezus 
als gelouterd goud.        naar meer van uw Geest 
Puur goud. Refrein         en uw heiligheid. 

                 Ja, ik besluit, Jezus, 
2.Maak mij rein voor U.        een dienstknecht te zijn 
 Was mijn leven schoon,       van U, mijn Meester, 
 Vergeef mijn zonden.        steeds tot uw wil bereid. 

Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon. 
Heilig mij. Refrein 

 


