
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 12 januari 2020 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Nanda de Groot
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

  Thema: ‘Kom, want alle dingen zijn nu gereed’

Zingen voor de dienst:
- Op. 539 (2x) (‘Kom, nu is de tijd’)
- Lied 747:1,5,6,7,8 (‘en zullen met hem eten het eeuwig avondmaal’)  

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 95:1,3 (‘Kom…’) 
1. Steek nu voor God de loftrompet,
 Hem die ons in de vrijheid zet.
 Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
 Breng Hem de dank van al wat leeft,
 Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
 Vier Hem, de koning der getijden.

3. Kom, werpen wij ons voor den HEER
 die ons gemaakt heeft biddend neer,
 wij, die het volk zijn van zijn weide.
 Want onze God, Hij gaat ons voor,
 Hij trekt met ons de diepte door.
 Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

We bezingen de ‘Tien Geboden’: Lied 310 
1. Eén is de Heer, de God der goden,
 wie buigt voor beelden wordt misleid.
 Ga op de weg van zijn geboden  
 er is geen god die zo bevrijdt!

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
 veracht, misbruik de hemel niet;
 dankbaar zal ieder respecteren
 zijn dag, zijn rust  gedenk, geniet!



3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
 niet onnadenkend in de wind.
 Dood nooit wie zich niet kan verweren -
 wie drift bemint wordt ziende blind.

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
 blijf trouw aan wie u liefde gaf.
 Diefstal kan geen geluk vergroten;
 neem niet uw naaste vreugde af.

5. Leugen en laster? Valse goden!
 Begeerte baart slechts bitterheid.
 Ga op de weg van Gods geboden  
 er is geen god die zo bevrijdt!

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: Lied 273:4,5 (‘o lieve God, ik kom’)
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
 Hij troont op onze lof.
 In woord en doop en avondmaal
 houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
 loof bruid, uw Bruidegom.
 Ik loof U die mijn leven draagt,
 o lieve God, ik kom.

Schriftlezing: Lukas 14:15-24
15Toen een van de anderen die aan  tafel   aanlagen  dit hoorde, zei hij tegen hem: 
‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het  koninkrijk van God!’ 16Jezus  
vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten 
uit. 17Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden 
om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” (“Kom, want alle dingen zijn nu 
gereed.”) 18Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: 
“Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik 
de uitnodiging niet aannemen.” 19En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht 
en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20Weer een 
ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21Toen de dienaar 
teruggekomen was, bracht hij zijn  heer  verslag uit. De  heer  des huizes ontstak 
in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten 
en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22Toen de 
dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er 
plaats,” 23zei de  heer  tegen hem: “Ga naar de  wegen  en de akkers buiten de stad 
en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24Ik zeg jullie: niemand 
van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’



Zingen: Opw. 737 (‘U nodigt mij aan tafel’)
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
 te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
 U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag;
 een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
 mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
 U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer;
 in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

3. De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
 Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

4. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
 Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
 U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
 door de kracht van uw genade ben ik vrij.
 door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Kinderen komen naar voren: Wie heet er Debora?

Verkondiging 

Zingen: Lied 840 (‘Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom’)
1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
 want mijn leven is onder de macht gesteld
 van de Heer die mijn dagen en nachten telt
 en de Heer zegt kom en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
 Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
 wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
 wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
 ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
 en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
 en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de Missionaire commissie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst



Zingen: Lied 377:1,2,4,5 (‘O Lam van God, ik kom’)
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.

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

5. Zoals ik ben, in U te zijn
 en Gij in mij, in brood en wijn:
 uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 
 o Lam van God, ik kom.

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: 19.00 uur voorganger: ds.H.J. van Maanen


