
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 16 februari 2020 om 10.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Henri Boer
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

 Thema: ‘Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn!’

Zingen voor de dienst:
- Lied 705:1,2,3,4 (‘Ere zij aan God, de Vader’)
- Op 311 (‘‘k Heb geloofd en daarom zing ik’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 971:1,3
1. Zing een nieuw lied voor God de Here
 en wees van harte zeer verblijd.
 God wil alhier met ons verkeren,
 hier wordt een huis voor Hem bereid.
 Hij heeft de hand en het verstand
 gezegend voor het werk,
 de bouw van Christus’ kerk.

3.  De Heilge Geest geeft taal en teken.
 Christus deelt al zijn gaven uit.
 De Vader zelf wil tot ons spreken
 en elk verstaat wat het beduidt.
 Wees ons nabij /en maak ons vrij
 in dit uw heiligdom.
 Kom, Here Jezus, kom!

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 318:2,3 (=HH 513:2,3)
2. Wij aanbidden U,)
 wij aanbidden U.)
 Tussen de vleugels)2x
 van de Cherubim,)
 aanbidden wij U.)

Gods gebod

Zingen: Ps. 68:7,9

3. Ik ontmoet je daar,)
 Ik ontmoet je daar.)
 Tussen de vleugels)2x
 van de Cherubim,)
 daar ontmoet Ik jou.)



7.God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

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

Schriftlezing: Hebreeën 5:1 – 6:12 (NBV)
1Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God 
en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. 
2Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op 
te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3en daarom moet hij niet alleen 
offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 
4Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God 
geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5Christus heeft zich de eer hogepriester 
te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent 
mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ 6Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: 
‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 7Christus heeft 
tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden 
tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep 
ontzag voor God. 8Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij 
gehoorzaamheid geleerd. 9En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd 
was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 
10omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was.
11Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat 
u traag van begrip bent geworden. 12Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal 
leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de 
grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat 
u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13Wie melk drinkt 
is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde 
gerechtigheid. 14Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door 
ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
61We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar 
laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet 
nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden 
die tot de dood leiden, over het geloof in God, 2de leer over het dopen en de 
handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. 
3We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat. 4Want wie 
ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel 
gekregen heeft aan de heilige Geest, 5wie het weldadig woord van God en de 

9. God is de bron, de klare wel,
 springader voor heel Israël,
 uit Hem vloeit louter zegen.
 Zijn lof ontspringt als een fontein,
 zijn volk zal louter vreugde zijn,
 komend van allerwege.
 God, onze sterke bondgenoot,
 toon ons uw macht, uw krachten groot;
 Gij zult uw stad gedenken.
 Vorsten van verre bieden Hem
 terwille van Jeruzalem
 hun eerbied, hun geschenken.



kracht van de komende wereld ervaren heeft 6en vervolgens afvallig is geworden, 
kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor 
zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. 7Land 
dat de overvloedige regen opneemt, en nuttige gewassen oplevert aan wie het 
bewerken, ontvangt Gods zegen, 8maar land dat dorens en distels voortbrengt, 
is waardeloos en rijp voor vervloeking; het zal uiteindelijk in vlammen opgaan.
9We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan 
overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. 10Want 
God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel 
liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen 
aan de gelovigen. 11Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde 
toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen 
verwezenlijkt zal zijn, 12en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van 
hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

Zingen: HH 191:1,2,7
1. Leer mij , o Heer,/uw lijden recht betrachten,
 in deze zee verzinken mijn gedachten.
 O liefde die, om zondaars te bevrijden,
 zo zwaar moest lijden.

2. ’k Zie U, God zelf,/in eeuwigheid geprezen,
 tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
 in onze plaats gemarteld en geslagen,
 de zonde dragen.

7. Laat mij, o Heer,/uw wondre wijsheid prijzen,
 dwaasheid en ergenis/voor weredlwijzen.
 Laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
 als sterkte roemen.

Kinderen gaan naar de nevendienst
Verkondiging 

Zingen: Lied 912:1,2,5,6
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
 dat hij U geheiligd zij.
 Maak mijn hart tot uwe troon,
 dat uw Heilge Geest er woon.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
 trouw en vaardig tot uw werk.
 Maak dat ik mijn voeten zet
 op de wegen van uw wet.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
 ‘k leg voor U haar schatten neer.
 Neem mijzelf en voor altijd
 ben ik aan U toegewijd.



Inzameling van de gaven: 1e collecte voor Kerk in actie -st. Sozo(plek voor   
      jongeren in sloppenwijken)
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 575:1,3,6
1. Jezus, leven van ons leven,
 Jezus, dood van onze dood,
 Gij hebt U voor ons gegeven,
 Gij neemt op U angst en nood,
 Gij moet sterven aan uw lijden
 om ons leven te bevrijden.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

3. Die gewillig waart ten dode,
 in het duister van de pijn
 U ten offer hebt geboden,
 hoe verlaten moet Gij zijn,
 troosteloos aan ‘t kruis gehangen
 opdat wij uw troost ontvangen.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
 die de dood zijt doorgegaan,
 die Uzelf ons hebt gegeven
 ons in alles bijgestaan,
 dank voor wat Gij hebt geleden,
 in uw kruis is onze vrede.
 Voor uw angst en diepe pijn
 wil ik eeuwig dankbaar zijn.

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 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  


