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    Liturgie voor de Eredienst van de 
    Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
    op zondag 24 november 2019 om 10.00 uur.
    Laatste zondag kerkelijk jaar

    Gedenken overledenen 

   Thema: ‘Laat de doden hun doden begraven??’

 Voorgangers: ds. H.J. van Maanen, ds. A.H. van Veluw en ds. G.H. Labooy
  Ouderling van dienst: dhr. Jan Smit
  Organist: dhr. Henk van der Weerd
  Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 585 (‘Er is een dag’)
- Kinderlied: HH 121:1,2,4,5,6 (‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’)

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps. 43:3,4,5
3.  O Here God, kom mij bevrijden,
  zend mij uw waarheid en uw licht
  die naar uw heilge berg mij leiden,
  waar Gij mij woning wilt bereiden.
  Geef dat ik door U opgericht
  kom voor uw aangezicht.

4.  Dan ga ik op tot uw altaren,
  tot U, o bron van zaligheid.
  Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
  en dankbaar ruisen alle snaren
  voor U die al mijn vreugde zijt
  en eindloos mij verblijdt.

5.  Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
  mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
  Vertrouw op ‘s Heren welbehagen.
  Hij doet weldra de morgen dagen.
  Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
  mijn redder is de Heer.

Stil Gebed/Bemoediging en Groet

Lied van de maand: Lied 377:1,2,3,4
1.  Zoals ik ben, kom ik nabij,
  met niets in handen dan dat Gij
  mij riep en zelf U gaf voor mij 
  o Lam van God, ik kom.

2.  Zoals ik ben, met al mijn strijd,
  mijn angsten en onzekerheid,
  mijn maskers en mijn ijdelheid 
  o Lam van God, ik kom.
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3.  Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
  tast ik naar U, die mij bemint,
  bij wie mijn ziel genezing vindt 
  o Lam van God, ik kom.

4.  Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
  reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
  vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
  o Lam van God, ik kom.

Gebed om ontferming en om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 9:57-60 (NBV)
57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen 
u ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels 
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 
59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug 
te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun 
doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’

Zingen: Lied 769:1,6
1.  Eens, als de bazuinen klinken,
  uit de hoogte, links en rechts,
  duizend stemmen ons omringen,
  ja en amen wordt gezegd,
  rest er niets meer dan te zingen,
  Heer, dan is uw pleit beslecht.

6.  Van die dag kan niemand weten,
  maar het woord drijft aan tot spoed,
  zouden wij niet haastig eten,
  gaandeweg Hem tegemoet,
  Jezus Christus, gistren, heden,
  komt voor eens en komt voor goed!

Schriftlezing: Filippenzen 4:4-9 (NBV)
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer 
is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar 
is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles 
wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en 
lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u 
heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
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Zingen kinderlied: HH 290 (2x)
1.  Blij, blij, mijn hartje is zo blij.
  Blij, blij, mijn hartje is zo blij.
  Want Jezus is een Vriend van mij,
  daarom is jonge hartje
  altijd blij, blij, blij.

(onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst)

Verkondiging

Zingen: Opw. 630
1.  Op elk moment van mijn leven,
  in voor of tegenspoed
  aanbid ik U, mijn Jezus
  en dank U voor Uw bloed.
  Ik vind kracht in U, mijn Vader,
  als ik heel dicht bij U ben,
  Mijn hart en mijn gedachten,
  worden warm als ik bedenk:

  Refrein:
  Vader, U bent goed,
  U bent heilig,
  U bent liefde.
  Jezus, U bent groot,
  U bent sterker dan de dood.
  Vader, deze dag geef ik me zelf aan U,
  en ik zing met heel mijn hart:
  ‘ik hou van U’

2.  Op elk moment van mijn leven
  bij dag en bij nacht
  wil ik uw woorden lezen
  en dragen in mijn hart.
  In de stormen van mijn leven,
  in de regen, in de kou,
  wil ik schuilen in uw vrede,
  wil ik rusten in uw trouw.
  Refrein:

(onder het naspel komen de kinderen terug van de nevendienst)

Dienst van de gedachtenis
De namen van de overledenen worden genoemd (staande)
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Johan Coenraad Hendrikus Sollie   90 jaar
Gerritdina van der Klocht – van ’t Oever  88 jaar
Jan Dekker      81 jaar
Antoon Kanis      77 jaar
Andreas Noorland     82 jaar
Willempje van der Heijden – Allon   92 jaar
Berend Knol      81 jaar
Adriana Maria Schaapman – Kamp  72 jaar
Marrigjen van Dieren – Leurink   81 jaar
Davina van Wijk – Hanekamp   68 jaar
Albert van Keulen     85 jaar
Jan Heldoorn      80 jaar
Sara Jenna Doorn      0 jaar
Egbert Willem Beens     43 jaar
Geesje Bloemhof – Klaseboer   90 jaar
Hendrik Rozendaal     62 jaar
Roelof Altena      73 jaar
Jan Hendrik Prins     80 jaar
Albert Roetman      85 jaar
Johannes Sipke Scholten    84 jaar

Stilte (staande)
Zingen: Ps. 149:3 (staande)
3.  De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
  Hij kroont de zwakken en de kleinen.
  Hij kent de stillen in den lande,
  het heil is nu ophanden.
  Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
  nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
  Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
  en roemt zijn grote macht.

Ieder die dat wil mag een waxinelichtje aan de Paaskaars aansteken ter 
herinnering aan een overleden geliefde. Onderwijl zingen we Lied 598 
(4x) en Lied 601 en HH 627:1,2 (evt. 2X).

Lied 598(4x)
1.  Als alles duister is,
  ontsteek dan een lichtend
  vuur dat nooit meer dooft,
  vuur dat nooit meer dooft.

Lied 601
1.  Licht dat ons aanstoot in de morgen,
  voortijdig licht waarin wij staan
  koud, één voor één, en ongeborgen,
  licht overdek mij, vuur mij aan.
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  Dat ik niet uitval, dat wij allen
  zo zwaar en droevig als wij zijn
  niet uit elkaars genade vallen
  en doelloos en onvindbaar zijn.

2.  Licht, van mijn stad de stedehouder,
  aanhoudend licht dat overwint.
  Vaderlijk licht, steevaste schouder,
  draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
  Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
  of ergens al de wereld daagt
  waar mensen waardig leven mogen
  en elk zijn naam in vrede draagt.

3.  Alles zal zwichten en verwaaien
  wat op het licht niet is geijkt.
  Taal zal alleen verwoesting zaaien
  en van ons doen geen daad beklijft.
  Veelstemmig licht, om aan te horen
  zolang ons hart nog slagen geeft.
  Liefste der mensen, eerstgeboren,
  licht, laatste woord van Hem die leeft.

HH 627
1.  Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe.
  U alleen doorgrondt mijn hart,
  U behoort het toe.
  Laat mijn hart steeds vurig zijn.
  U laat nooit alleen.
  Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe.

2.  Abba, Vader, laat mij zijn
  slechts van U alleen.
  Dat mijn wil voor eeuwig zij
  d’uw’ en anders geen.
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
  Laat, mij nimmer gaan.
  Abba, Vader, laat mij zijn
  slechts van U alleen.

Danken en met elkaar en voor elkaar en voor de wereld bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte is bestemd voor de Diakonie
      2e collecte is voor het Jeugdwerk



7

Zingen: HH 728
  Refrein:
  Jezus leeft in eeuwigheid,
  Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
  Alle dingen maakt Hij nieuw,
  Hij is de Heer van mijn leven.

1.  Straks als er een nieuwe dag begint,
  en het licht het van het duister wint,
  mag ik bij Hem binnengaan,
  voor zijn troon gaan staan,
  hef ik daar mijn loflied aan:
  Refrein:

2.  Straks wanneer de grote dag begint,
  en het licht het van het duister wint,
  zal de hemel opengaan,
  komt de Heer er aan,
  heffen wij dit loflied aan:
  Refrein:
  Jezus komt in heerlijkheid,
  Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
  Alle dingen maakt Hij nieuw.
  Hij is de Heer van ons leven.

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

Bij de uitgang is de collecte bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. Pim Brouwer te Maassluis
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