
Liturgie voor de Verdiepingsdienst van de 
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 2 februari 2020 om 19.00 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Corry Zwier
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

     Thema: ?
Zingen voor de dienst:
- Weerklank 529:1 t/m 8 (‘Abraham is heel bedroefd, weet niet dat God hem 
beproeft’)
- Lied van de maand 215:4,5,6,7 (‘Wie van zich afziet maar God toe’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 105:3,16
3. God, die aan ons zich openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

16. God laafde hen in dorre streken,
 deed water uit de rotsen breken,
 ‘t werd een rivier en stroomde voort,
 want Hij gedacht zijn heilig woord,
 de trouw die Hij had toegezegd
 aan vader Abraham, zijn knecht.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen (staande): Lied 340b 
 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
 Schepper des hemels en der aarde.
 En in Jezus Christus, 
 Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 die ontvangen is van de Heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria;
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven,
 nedergedaald ter helle; 
 ten derde dage wederom opgestaan 
 van de doden; opgevaren ten hemel, 



 zittende ter rechterhand Gods, 
 des almachtigen Vaders;
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
 de levenden en de doden.
 Ik geloof in de Heilige Geest.
 Ik geloof een heilige, algemene, 
 christelijke kerk, 
 de gemeenschap der heiligen;
 vergeving der zonden;
 wederopstanding des vlezes;
 en een eeuwig leven. 
 Amen, amen, amen.

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

Schriftlezing: Genesis 22:1-19 (HSV) 
221En het gebeurde na deze dingen dat God  Abraham  op de proef stelde. Hij zei 
tegen hem:  Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.

2Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land 
Moria, en  offer  hem daar als  brandoffer  op een van de bergen die Ik u noemen 
zal.

3Toen stond  Abraham  ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee 
van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het  
brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had.

4Op de derde dag sloeg  Abraham  zijn ogen op, en hij zag die plaats in de 
verte.

5Abraham  zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik 
en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie 
terugkeren.

6Daarop nam  Abraham  het hout voor het  brandoffer  en legde dat op zijn zoon 
Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen.

7Toen sprak Izak tot zijn vader  Abraham  en zei: Mijn vader! Hij zei: 
Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is 
het lam voor het  brandoffer?

8Abraham  zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het  brandoffer, mijn 
zoon. Zo gingen zij beiden samen.

9En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had.  Abraham  bouwde 
daar het  altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het  
altaar, boven op het hout.

10Toen strekte  Abraham  zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te 
slachten.

11Maar de  Engel  van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei:  
Abraham,  Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.

12Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want 
nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.

13Toen sloeg  Abraham  zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een 
ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas.  Abraham  ging erheen, nam die 
ram en offerde hem als  brandoffer  in de plaats van zijn zoon.



14En  Abraham  gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom 
wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien 
worden.

15Daarna riep de  Engel  van de HEERE tot  Abraham  voor de tweede keer 
vanuit de hemel.

16Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt 
en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt,

17zal Ik u zeker rijk  zegenen  en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de 
sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw 
nageslacht zal de  poort  van zijn vijanden in bezit hebben.

18En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, 
omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
 19Daarna keerde  Abraham  terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen 
samen naar Berseba. En  Abraham  bleef in Berseba wonen.

Zingen: Lied 941
1. Waarom moest ik uw stem verstaan?
 Waarom, Heer moet ik tot U gaan
 zo ongewende paden?
 Waarom bracht Gij die onrust mij
 in ‘t bloed is dat genade?

2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
 Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
 al ‘t oude en vertrouwde?
 O blinde schrik, mijn God, mag ik
 niet eens mijzelf behouden?

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis
 mijn weg langs en geen enkel huis
 waar ik nog rust zou vinden.
 Kom ik zo echt bij U terecht,
 ben ik wel uw beminde?

4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
 dat het zo goed is, dat die weg
 ook door uw Zoon gegaan is,
 en dat uw land naar alle kant
 niet ver bij mij vandaan is.

Verkondiging 

Zingen: Ps. 66:3
3. Doe onze God uw loflied horen,
 gij volken, zingt alom op aard,
 looft Hem door wie wij zijn herboren,
 die ons voor wanklen heeft bewaard.
 Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,



 zoals men erts tot zilver smelt.
 Gij die ons, aan het vuur ontheven,
 gelouterd voor uw ogen stelt.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 909
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
 zijn wil is wijs en heilig.
 ‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
 die hand geleidt mij veilig.
 In nood is mij zijn trouw nabij.
 Ja Hij, de Heer der heren,
 blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
 Hij is mijn licht en leven.
 Ik wil mijzelf van nu voortaan
 blijmoedig aan Hem geven,
 omdat ik weet in vreugd en leed:
 zijn vaderlijke ontferming
 blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
 daar laat ik het bij blijven.
 Al moet ik door de engten gaan
 waar mij de dood zal drijven
 als God mij leidt kan ik de tijd
 van duisternis verdragen:
 ik zal zijn licht zien dagen.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst 3x)

De collecte bij de uitgang is voor Aflossing en Onderhoud Kerkelijke gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Erediensten zijn vastegsteld zijn zondag 9 februari a.s.
   Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A. H. van Veluw


