
      DANKDAG
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op dankdag, 
woensdag 6 november 2019 om 9.30 uur,
samen met kinderen en personeel 
van basisschool ‘Eben Haëzer’
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Wilma Dekker
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats

    Thema: ‘Goed Nieuws’

We zingen voor de dienst:
- ‘Dank u voor de wond’ren die gebeuren’ (OTH 393 [editie 2009])
- ‘Mijn god is zo groot, zo sterk en zo machtig (OTH 541 [editie 2015]) 

Welkom

Zingen: Ps. 68:1,10 (OB)
1. De Heer zal opstaan tot de strijd,
 Hij zal zijn haters wijd en zijd,
 verjaagd, verstrooid, doen zuchten.
 Hoe trots zijn vijand wezen moog’,
 hij zal voor zijn ontzagg’lijk oog
 al siderende vluchten.
 Gij zult hen, daar G’in glans verschijnt,
 als rook en damp, die ras verdwijnt,
 verdrijven en doen dolen.
 ‘t Godd’loze volk wordt haast tot as,
 ‘t zal voor uw oog vergaan als was,
 dat smelt voor gloênde kolen.

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons dag aan dag
 met zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zagilheid;
 wie zou die hoogste Majesteit
 dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil,
 Hij schenkt uit goedheid zonder peil
 ons ‘t eeuwig zalig leven.
 Hij kan en wil en zal in nood,
 zelfs bij het naad’ren van de dood,
 volkomen uitkomst geven.

We worden stil voor God

We worden bemoedigd en krijgen de geweldige groeten van God



Zingen: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (HH. 554:1,2,3,4,6,7)
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
 Dank U voor elke nieuwe dag.
 Dank U dat ik met al mijn zorgen
 bij U komen mag.

3. Dank U voor alle bloemengeuren,
 Dank U voor ieder klein geluk,
 Dank U voor alle held’re kleuren,
 Dank U voor muziek.

6. Dank U dat ons uw woord bewaarde,
 Dank U dat U uw Geest ons geeft.
 Dank U dat ieder mens op aarde
 van uw liefde leeft.

De omgekeerde geboden

Zingen: ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’ (Opw. 733)
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.
 Refrein:
 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit;
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
 tienduizend redenen tot dankbaarheid.
 (Refrein)

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
 mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen;
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
 (Refrein 2x)

We lezen uit de Bijbel: 2 Koningen 7:1-9 (NBV) 
1‘Luister naar wat de HEER te zeggen heeft,’ antwoordde Elisa. ‘Dit zegt de HEER: 
Morgen om deze tijd zal een schepel tarwebloem in de stadspoort van Samaria 
één sjekel kosten, en twee schepel gerst ook één sjekel.’ 2De adjudant die de 
koning begeleidde nam het woord en zei: ‘Zelfs al zou de HEER de hemelsluizen 
openzetten, wat u daar zegt is toch onmogelijk!’ Maar Elisa antwoordde: ‘U 
zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten.’

2. Dank U voor alle goede vrienden,
 Dank U, o God voor al wat leeft,
 Dank U voor wat ik niet verdiende:
 dat U mij vergeeft.

4. Dank U dat U in moeilijkheden,
 Dank U dat U in pijn en strijd,
 Dank U dat U in alle tijden
 toch steeds bij ons zijt.

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
 Dank U dat ik nu weet daarvan.
 Dank U, o God, ik wil U danken
 dat ik danken kan.



3Nu waren er bij de stadspoort vier mannen die aan huidvraat leden. Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? 4Als we de 
stad binnengaan, zullen we van honger omkomen. En als we hier blijven zitten, 
sterven we ook. Laten we overlopen naar de Arameeërs. Als zij ons in leven laten, 
blijven we leven, en als ze ons doden, sterven we.’ 5Bij het vallen van de avond 
gingen ze naar het kamp van de Arameeërs. Maar toen ze bij de rand van het kamp 
aankwamen, was er niemand te bekennen. 6De Heer had namelijk in het Aramese 
kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens, van een groot leger, en 
de Arameeërs hadden tegen elkaar gezegd: ‘Hoor, de koning van Israël heeft de 
koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen.’ 7Tegen 
het vallen van de avond waren ze er meteen vandoor gegaan, met achterlating 
van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden het kamp halsoverkop verlaten en 
waren gevlucht om het vege lijf te redden. 8Toen de vier mannen bij de rand van 
het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken, en namen 
het	 goud	en	 zilver	 en	de	 kleren	en	dekens	die	 ze	er	 aantroffen	mee.	Nadat	 ze	
hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. 
Ook wat ze daar vonden namen ze mee om het te verstoppen. 9Maar ten slotte 
zeiden ze tegen elkaar: ‘Wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws, en 
als we dat voor ons houden tot het licht wordt, raken we in de problemen. Laten 
we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is.’

Zingen: Ps. 146:4,1
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.

We lezen uit de Bijbel: Johannes 6:31-35 (NBV) 
31Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven 
staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32Maar Jezus zei: 
‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar 
mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33Het brood van God is het brood 
dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34‘Geef ons altijd dat 
brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij 
komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Zingen: Lied 653:2,3,7
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
 de spijze van de eeuwigheid;
 Gij zijt genoeg om van te leven
 voor iedereen en voor altijd.
 Gij voedt ons nog, o hemels brood,
 met leven midden in de dood.

7. O Christus, ons van God gegeven,/Gij tot in alle eeuwigheid
 de weg, de waarheid en het leven,/Gij zijt de zin van alle tijd.
 Vervul van dit geheimenis/uw kerk die in de wereld is.

1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
 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. Gij zijt het water ons ten leven;
 de bronnen van de eeuwigheid
 zijn ons ter lafenis gegeven,
 zijn doorgebroken in de tijd.
 O Gij, die als een bron ontspringt
 in elk die tot U komt en drinkt.



Verkondiging 

Zingen: ‘U bent machtig’ (OTH 549 [editie 2015])
1. U bent machtig, U bent groot 
 U bent zo geweldig sterk 
 machtiger dan een koning 
 of een president 
 U bent machtig, U bent groot 
 U bent zo geweldig sterk 
 U bent de allerbeste 
 U bent die U bent 

 U bent machtig,... 

3. U bent de God van trouw en van liefde /de God die eeuwig leeft 
 de God die zelfs zijn eigen Zoon /voor ons gegeven heeft 
 dit goede nieuws wil ik vertellen /ver weg en ook dichtbij 
 en ook al valt dit soms niet mee /U bent bij mij! 

 U bent machtig,... 

Dankgebed

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

Zingen: ‘Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft’ (HH 691)
1. Vertel het aan de mensen
 Wie liefde heeft - Jezus!
 Vertel het aan de mensen 
 Wie vrede geeft - Jezus!
 Vertel het aan de mensen
 Dat Jezus leeft
 Vertel het aan de mensen

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
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 Eredienst is vanavond
  Aanvang: 19.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy

2. U bent de God van hemel en aarde 
 de God van het heelal 
 de God die alles weet en ziet 
 ja, U bent overal 
 U bent mijn Vader in de hemel 
 ver weg en toch dichtbij 
 want door uw Heilige Geest 
 woont U in mij 

2. Want iedereen moet weten 
 Wie liefde heeft - Jezus!
 Want iedereen moet weten 
 Wie vrede geeft - Jezus!
 Want iedereen moet weten
 Dat Jezus leeft
 Iedereen moet weten


