
Zingen Lees je Bijbel 
Lees je Bijbel, bid elke dag,  
bid elke dag, bid elke dag 
Lees je Bijbel bid elke dag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Lees je Bijbel bid elke dag 
Dat je groeien mag  
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 40  
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Nederlands Bijbelgenootschap  
           2e collecte voor: Jeugdwerk 
 
Zingen Slotlied 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. 

 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  
Volgende Eredienst is op: 27-10 19.00 uur, ds R. Kranen, Jongerendienst   

 
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 27 oktober 2019 
  Aanvang: 9.30 uur 

   Voorganger: ds H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Dick Hoekman  

             Organist: Henk van der Weerd 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

Bijbelzondag  
Zingen voor de dienst 
- Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt’ 
- Psalm 84: 1 en 3 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
 
Mededelingen 
 
Zingen Aanvangslied Psalm 40: 1 en 3 (DNP) 
1. Ik zocht God toen ik in de modder zonk. 

Verwachtingsvol keek ik omhoog. 
Ik zag hoe Hij vooroverboog; 
Hij greep mij vast, zodat ik niet verdronk. 
De HEER redt drenkelingen; 
daar wil ik over zingen. 
Zijn lied klinkt uit mijn mond. 
De mensen knielen neer 
uit eerbied voor de HEER. 
Hij geeft hun vaste grond. 

 
3. U wordt van offers die ik breng niet blij. 

Naar gaven bent U niet op zoek. 
Ik hoor de woorden uit uw boek 
en ik sta klaar, want dat gaat over mij! 
U hebt daar opgeschreven 
hoe ik voor U moet leven. 
Wat is het heerlijk, God, 
dat ik U elke dag 
van harte dienen mag. 
Ik koester uw gebod. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
 

Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
if you want to grow 
if you want to grow 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 



Zingen Opwekking 518         Refrein 
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;    Heer, U bent altijd bij mij, 

mijn zitten en mijn staan        U legt uw handen op mij 
en U kent mijn gedachten,       en U bent voor mij 
mijn liggen en mijn gaan.       en naast mij 
De woorden van mijn mond, o Heer,  en om mij heen. 
die zijn voor U bekend        Heer, U bent altijd bij mij, 
en waar ik ook naar toe zou gaan,    U legt uw handen op mij 
ik weet dat U daar bent.        en U bent voor mij 
refrein               en naast mij, en om mij heen, 

                  elke dag. 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij,     

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
refrein 

 
Wetslezing: Mattheüs 7: 24-27 
24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken 
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen 
het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken 
en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was 
gefundeerd op een rots. 26En wie deze woorden van mij hoort en er niet 
naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn 
huis bouwde op zand. 27Toen het begon te regenen en de bergstromen 
zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd 
ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ 
 
Zingen Lied 859: 1 en 4 
1. Schuldig staan wij voor U, Heer,  4. Onze ontrouw hebt Gij ver 

schuldig, onweersproken.      achter U geworpen. 
Tel de duizendmaal dat wij     Gij verheft uw aangezicht 
U hebben ontbroken.        als de nieuwe morgen. 
Zie ons aan: / onze naam      Uw gericht / schept ons licht, 
had Gij opgeschreven       waar wij onze wegen 
in uw boek des levens.       kiezen met uw zegen. 

 
Gebed 
 

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat 
Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken 
met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in 
gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar 
hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: 
‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de 
enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er 
gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in 
de ogen van God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders 
hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden 
in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is 
het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele 
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen 
vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze 
kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen 
zeiden dat hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan 
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze 
niet.’ 25Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u 
zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd 
hebben? 26Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 
binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over 
hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 
 
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij 
verder wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet 
te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten 
einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan 
tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf 
het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde 
ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons 
ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar 
ze de elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is 
werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee 
leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen 
kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
 
 


