
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 3 november 2019 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Prins
Organist: dhr. Jaap de Kok
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Thema: ‘Waar zijn jouw bruiloftkleren?’

Zingen voor de dienst:
- Opw 755 (‘Laat ons Christus zien’)
- Lied 766 (‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 98:1,3
1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
 want Hij bracht wonderen tot stand.
 Wij zien Hem heerlijk triomferen
 met opgeheven rechterhand.
 Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
 bevrijdend heil en bindend recht
 voor alle volkeren op aarde.
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
 de psalmen gaan van mond tot mond.
 De naam des HEREN wordt geprezen,
 lofzangen gaan de wereld rond.
 Hosanna voor de grote Koning,
 verhef, bazuin, uw stem van goud,
 de HEER heeft onder ons zijn woning,
 de HEER die bij ons intocht houdt.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen geloofsbelijdenis: HH 479:1,2,4 (‘Heer, U bent mijn leven’)
1. Heer, U bent mijn leven,
 de grond waarop ik sta.
 Heer, U bent mijn weg
 de waarheid die mij leidt. 
 Uw woord is het pad /de weg waarop ik ga,
 zolang U mij adem geeft,
 zolang als ik besta./Ik zou niet meer vrezen,
 want U bent bij mij./Heer, ik bid U, blijf mij nabij.



2. ’k Geloof in U, Heer Jezus,
 geboren uit de maagd,
 eeuw’ge Zoon van God,
 die mens werd zoals wij.
 U, die stierf uit liefde,
 leeft nu onder ons
 en met God de Vader
 en verenigt met uw volk.
 Tot de dag gekomen is
 van uw wederkomst.
 dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen (NBV):
- Matteüs 22:1-14
1Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2‘Het is met het koninkrijk 
van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3Hij 
stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden 
niet komen. 4Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg 
tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het 
mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5Maar ze 
negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 
6De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7De 
koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars 
ombrengen en hun stad in brand steken. 8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: 
“Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard 
genodigd te worden. 9Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en 
nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10De dienaren gingen de 
straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. 
En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11Toen de koning 
binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet 
in bruiloftskleren gestoken had, 12en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier 
binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist 
niets te zeggen. 13Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen 
en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert 
en knarsetandt. 14Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

- Jesaja 61:10
10Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God.Hij deed 
mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

- Romeinen 13:14
14Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die 
begeerten in u opwekt.

- Openbaring 19:7-8

4. Vader van het leven,
 ik geloof in U.
 Jezus de Verlosser,
 wij hopen steeds op U.
 Kom hier in ons midden,
 Geest van liefd’ en kracht,
 U die via duizend wegen
 ons hier samen bracht.
 En op duizend wegen,
 zend U ons weer uit,
 om het zaad te zijn van Gods 



7Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het 
lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8Zij mag zich kleden in zuiver, stralend 
linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

Zingen: Weerklank 558:1,2,5,6
1. Maak de maaltijd klaar, 
 nodig vele mensen
 met een ruim gebaar:
 Alles is gereed
 kom, zit aan en eet
 al wat u kunt wensen.

5. Als de heer de zaal
 nog niet vol ziet stromen,
 zegt hij: ‘Allemaal,
 zwervers, bedelaars,
 arme ploeteraars
 dwing ze om te komen.

Verkondiging 

Zingen: Opw. 785 
1. Ik bouw op Jezus, anders niet; )
 het is zijn bloed dat redding biedt. )
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x
 ik steun alleen op Jezus’ Naam. )
 Refrein:
 Heer, U bent ons fundament.
 Zwak wordt sterk, door al uw werk.
 In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

2. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
 toont Hij zijn liefde die mij draagt.
 Al woeden stormen om mij heen,
 mijn anker rust in Hem alleen.
 Mijn anker rust in Hem alleen!
 Refrein 3x

3. Wanneer Hij komt met luid geschal,
 weet ik dat Hij mij kennen zal.
 Bekleed met zijn gerechtigheid
 ben ik van Hem in eeuwigheid!

Dankgebed

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

2. Als de dienaar gaat
 op de tijd van ‘t eten
 merkt hij op de straat
 hoe geen enk’le gast
 deze tijd echt past,
 ieder heeft wat beters.

6. Groot is Gods gena,
 want zijn huis staat open
 Hij zegt tot ons: ‘Ja
 mensen groot en klein
 mogen bij Mij zijn,
 mogen binnenlopen.



Zingen: Lied 747:5,7,8 (ook als voorbereiding Heilig Avondmaal)
5. Ja, Hij zal ons geleiden
 in ‘t schone paradijs,
 het bruiloftsmaal bereiden
 zijn grote naam ten prijs.
 De liefde die wij zingen,
 zo schoon, zo ongekend,
 zal uit de bron ontspringen
 van God ons middelpunt.

7. Dan zijn wij aangezeten
 in Gods verheven zaal,
 en zullen met Hem eten
 het eeuwig avondmaal.
 Dan schenkt de boom des levens
 ons vrucht in overvloed,
 en van de stroom des levens
 drinken wij daar met God.

8. Dan zal het loflied schallen
 rondom de gouden troon,
 dan hefen wij daar allen
 met grote vreugde aan:
 lof zij en eer en sterkte
 de Vader en de Zoon,
 de Geest om al zijn werken
 zij lof van nu voortaan.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

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 woensdag 5 november (Dankdag)
  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
  Aanvang: 19.30 uur voorganger ds. G.H. Labooy


