
 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Missionaire Commissie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen slotlied 253 
1.De zon daalt in de zee. 

De duisternis valt in. 
Ik loof de goede God. 
Hij geeft mij dag en nacht: 
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. 

 
2.Laat dagen in de nacht, 

waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 

 
3.Kom, nacht, en troost ons zacht. 

Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
  

 
 
 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
24-11 om 10.00 uur ,Voorganger ds A.H. van Veluw laatste zondag kerkelijk jaar 
24-11 om 19.00 uur, Voorganger ds P. Brouwer, jongerendienst 
 
 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 17 november 2019 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst:  Kees Posthumus 
             Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Gert en Jeanet Kragt 
  

Zingen voor de dienst 
-Lied 968: 1 en 2  ‘De ware kerk des Heren’  
-Lied 990: 1, 2 en 3 ‘De laatsten worden de eersten’ 
 
Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied 886 
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. 
 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 90: 1, 3, 8 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
3. O Here God, Gij wendt het mensenleven 

om het weer aan het stof terug te geven. 
Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 
als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 
gelijk de dag van gist'ren die vervloog. 

 
 

Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
	

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Geloofsbelijdenis: Artikel 27 – Nederlandse Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 743: 1, 2, 3 en 4 
1. Wij offerden aan goden 

ons leven en ons bloed, 
wij ademden ten dode, 
toen kwam ons tegemoet 
de bode van het woord 
en heeft met ons gebeden 
en bracht ons in de vrede: 
dank God voor Willibrord! 

 
3. Weer teisteren de machten    4. Wij blijven op U hopen,  

van duisternis en haat        uw toekomst, uw advent. 
uw aarde en wij wachten      Breek onze kerken open 
weer op de dageraad.       zodat men U herkent 
O God, roep ons opnieuw!     ter wille van uw Woord, 
O God, blijf ons bewaren      uw Naam die wij belijden 
in onze aardse jaren        als in de eerste tijden, 
in onze vreemde eeuw.       de dag van Willibrord.    
 

 
Gebed 
 
 Schriftlezing: Brief aan Filemon (NBV) 
1 Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder 
Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, 2 aan onze zuster Apfia 
en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis 
samenkomt. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer 
Jezus Christus. 4 Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden 
noem, 5 want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus 
en alle heiligen toedraagt. 6 Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een 
dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. 7 Uw 
liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de 
heiligen gesterkt. 8 In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste 
recht u te zeggen wat u moet doen, 9 maar vanwege uw liefde doe ik u 

liever een verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die 
gevangenzit omwille van Christus Jezus. 10 Ik zou u om een gunst willen 
vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is 
geworden. 11 Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen 
mij, maar ook u goede diensten bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug, 
hoewel hij me na aan het hart ligt 13 en ik hem graag bij me gehouden had. 
Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het 
evangelie gevangenzit. 14 Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen 
ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder 
druk zet, maar omdat u het zelf wilt.15 Misschien hebt u hem korte tijd 
moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, 16 niet meer als een 
slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij 
dat al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks 
leven als in het geloof in de Heer. 17 Dus, als u met mij verbonden bent, 
ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. 18 En mocht hij u hebben 
benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. 19 Ik, 
Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar 
aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. 20 Kom, broeder, bewijs 
mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. 
21 Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult 
inwilligen, ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. 22 Ten slotte: maak 
voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de 
gebeden van u allen aan u teruggegeven word. 
23 Epafras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangenzit, laat 
u groeten, 24 evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en 
Lucas. 25 De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. 
 
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 wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 990:5 en 6 
5.Maar wie zich heeft gebogen   6.De laatsten worden de eersten, 

voor wat Hij geboden heeft,    wie knielde krijgt een troon, 
die zal Hij ook verhogen     wie slaaf was mag nu heersen, 
zo waar Hij eeuwig leeft.     de vreemdeling wordt zoon. 

 

2. Wij zongen met zijn allen 
uw lof als uit één mond. 
Wij zijn uiteen gevallen, 
o maak ons weer gezond, 
van harte eensgezind, 
één lichaam, één verlangen 
om adem te ontvangen 
die in ons bidt en zingt! 

 
	


