
 
Zingen Slotlied HH 282: 1, 2 en 4 
1. Maak ons hart onrustig, God 

dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

 
2.Stort in ons uw tranen uit. 
   Mensen worden uitgebuit, 
   weggeschopt en opgesloten. 
   Zegen hen als wij hen troosten. 
   Stort in ons uw tranen uit. 
 
4. Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

 
 
 
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: 
23-02 10.00 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 
23-02 19.00 uur, Voorganger ds. J. de Kok uit Wilsum Jongerendienst 
 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 februari 2020 

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

Ouderling van dienst: Henri Boer 
             Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 
  

Zingen voor de dienst 
- HH 726: 1, 3 – Ik zie een poort 
- LB 904: 1, 4, 5 – Beveel gerust uw wegen 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 14: 1 en 2 
1. De dwaas zegt in zijn hart: "Er is geen God", 

en ieder doet wat goed is in zijn ogen. 
't Gebinte van het leven wordt bewogen, 
de zonde woekert, ieder drijft de spot 
met Gods gebod. 

 
2. De Heer ziet uit de hemel, of nog één 

de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen, 
of één Hem zoekt. Geen wil zich aan Hem storen. 
Geen mens die goed doet in de wereld, neen, 
God vindt er geen. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen HH 16 
Als een hert dat verlangt naar water, /zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, /mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. /Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, /mijn aanbidding is voor U. 



Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 13:1-9 en Johannes 2:23-25 
13 1Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer 
zitten. 2Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom 
ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3Hij sprak 
hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land 
om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en 
er kwamen vogels die het opaten. 5Een ander deel viel op rotsachtige 
grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het 
niet diep in de grond kon doordringen. 6Toen de zon opkwam verschroeide 
het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7Weer een ander deel 
viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het 
zaaigoed. 8Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht 
voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9Laat 
wie oren heeft goed luisteren!’ 
 
23Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof 
in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij 
deed. 24Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal 
kende, 25en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij 
wist zelf wat er in een mens omgaat. 
 
Zingen Lied 531: 1 en 3 
1.Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
3. Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 769: 1, 4 en 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. 

 
4.	Als de graven openbreken 

en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 

 
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! 

 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven  

1e collecte voor: Kerk in actie –  
Stichting Sozo (plek voor jongeren in sloppenwijk)         

 2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 


