
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. René Kalter
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Herwin van Asselt en Richard Kragt

Thema: ‘’De vreze des HEREN’
Zingen voor de dienst:
- Lied van de maand: Lied 517:1,2,3,4 (‘Christus, uit God geboren’)
- Opw. 464 (‘Wees stil voor het aangezicht van God’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 111:1,3,6 (‘Het begin van alle wijsheid is de vreze des HEREN’) 
1. Van ganser harte loof ik Hem/in ‘t midden van Jeruzalem,
 den HEER in ‘t midden der getrouwen./Groot zijn de daden van den HEER,
 Hij doet wie lust heeft aan zijn leer/de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
 zijn kindren geeft Hij nimmer prijs,
 steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
 Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
 Het land waarin de afgod troont,
 wilde Hij aan de zijnen schenken.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 25:6,7 (‘God vrezen’ is ook ‘Zijn verborgen omgang vinden’)
6. Wie heeft lust de HEER te vrezen,
 ‘t allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal zelf zijn leidsman wezen,
 leren hoe hij wandlen moet.
 Wie het heil van Hem verwacht
 zal het ongestoord verwerven,
 en zijn zalig nageslacht
 zal ‘t gezegend aardrijk erven.

Gods gebod

Zingen kinderlied: HH 422 (‘Daarom vragen wij eerbiedig’)
1. Hoger dan de blauwe luchten
 en de sterretjes van goud
 woont de Vader in de hemel
 die van alle kind’ren houdt.

6. Van alle wijsheid het begin
 is: vrees den HEER met ziel en zin,
 aanbid zijn wil met vrees en beven.
 Dit is het helderste verstand.
 Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
 Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

7. Gods verborgen omgang vinden
 zielen waar zijn vrees in woont;
 ‘t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
 naar zijn vreêverbond getoond.
 d’Ogen houdt mijn stil gemoed
 opwaarts, om op God te letten:
 Hij, die trouw is, zal mijn voet
 voeren uit der bozen netten.

2. Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,
 kent hun tranen en hun pijn,
 ja, voor groten en voor kleinen
 wil de Heer een helper zijn.



3. Daarom vragen wij eerbiedig,/vouwen onze handjes saam: 
 Heer die altijd naar ons luistert,/neem nu ons gebedje aan.

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

Schriftlezingen over ‘de vreze des HEREN’ (‘ontzag voor de HEER’)
Spreuken: 15Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer 
worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven 6deze 
spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden 
van de wijzen te doorgronden. 7Het begin van alle kennis is  ontzag  voor de HEER; 
een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

Spreuken: 910Wijsheid begint met  ontzag  voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de  Heilige.

Spreuken: 1426Ontzag  voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,
het biedt je  kinderen  een schuilplaats.
27Ontzag  voor de HEER is de bron van het leven,
het hoedt je voor de strikken van de dood.

Spreuken: 1516Beter een schamel bezit en  ontzag  voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Psalm: 111 9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn  verbond  ingesteld.
Heilig  en ontzagwekkend is zijn naam.
10Het begin van wijsheid is  ontzag  voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

2 Kronieken 19: 4Josafat bleef voortaan in  Jeruzalem. Wel ging hij nog een keer op  
reis  om zijn onderdanen, van Berseba tot in het bergland van Efraïm, aan te sporen 
om terug te keren tot de HEER, de God van hun voorouders. 5Hij stelde rechters 
aan in het land, in alle vestingsteden van Juda, niet één uitgezonderd, 6en droeg 
hun op: ‘Besef goed welke taak u op u neemt, want u oordeelt niet op menselijk 
gezag, maar op gezag van de HEER, die u bij het rechtspreken terzijde staat. 7Laat 
u leiden door vrees voor de HEER en neem u in acht, want de HEER, onze God, 
duldt geen  onrecht, partijdigheid of corruptie.’ 8In  Jeruzalem  stelde Josafat een 
aantal  Levieten,  priesters  en familiehoofden van Israël aan om de rechtsorde van 
de HEER te handhaven en recht te spreken over de inwoners van de stad. 9Hun 
droeg hij op: ‘Handel in  ontzag  voor de HEER, wees betrouwbaar en toegewijd.

Jesaja: 111Maar uit de stronk van  Isaï  schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en  ontzag  voor de HEER.



3Hij ademt  ontzag  voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4Over de zwakken velt hij een  rechtvaardig  oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5Hij draagt  gerechtigheid  als een  gordel  om zijn lendenen
en trouw als een  gordel  om zijn heupen.
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een  kind  graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn  heilige  berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Handelingen: 931In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de  gemeente  in  vrede  
en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de  Heer, en dankzij de 
bijstand van de  heilige  Geest nam hun aantal steeds meer toe.

Zingen: Opw. 687
1. Heer, wijs mij uw weg
 en leid mij als een kind
 dat heel de levensweg
 slechts in U richting vindt.
 Als mij de moed ontbreekt
 om door te gaan,
 troost mij dan liefdevol 
 en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil
 aanvaarden als een kind
 dat blindelings en stil
 U vertrouwt, vrede vindt.
 Als mij de wil ontbreekt
 uw weg te gaan,
 spreek door uw Woord en Geest
 mijn hart en leven aan.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging: ‘Diepst ontzag’ 

2. Heer, leer mij uw weg,
 die zuiver is en goed.
 Uw woord is onderweg
 als een lamp voor mijn voet.
 Als mij het zicht ontbreekt,
 het donker is,
 leid mij dan op uw weg, 
 de weg die eeuwig is.

4. Heer toon mij uw plan;
 maak door uw Geest bekend
 hoe ik U dienen kan
 en waarheen U mij zendt.
 Als ik de weg niet weet,
 de hoop opgeef,
 toon mij dat Christus)
 heel mijn weg gelopen heeft.)2x



Zingen: Lied 146c:1,7 (‘Love dan ieder die Hem vreest’) 
1. Alles wat adem heeft love de Here,
 zinge de lof van Isrels God!
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
 roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.
 Die lijf en ziel geschapen heeft
 worde geloofd door al wat leeft.
 Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
 Hem die zo grote dingen doet.
 Alles wat adem heeft roepe nu amen,
 zinge nu blijde: God is goed!
 Love dan ieder die Hem vreest
 Vader en Zoon en Heilge Geest!
 Halleluja! Halleluja!

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Ps. 68:10 (OB) (‘Geloofd zij God met diepst ontzag!’)
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons dag aan dag/ met zijn gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;/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.

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!

Bij de uitgang is de collecte 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.P. Kranen  (Jongerendienst)


