
Zingen: Lied 838:1,4 
1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout  
der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Psalm 149: 1, 3 en 5 
1. Halleluja! Laat opgetogen /een nieuw gezang den Heer verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden /zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; /Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet /uw Koning tegemoet. 

 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. /Hij kroont de zwakken en de  

kleinen. /Hij kent de stillen in den lande, /het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,/nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht /en roemt zijn grote macht. 

 
5. Nu zal, gelijk er staat geschreven, / Gods volk in volle vrede leven. 

De boze vijand is verslagen. /Prijs 's Heeren welbehagen ! 
Na het duister der wereldnacht /blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam. /en prijzen 's Heeren naam. 

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

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
1 maart om 19.00 uur ,Voorganger Ds. G.H. Labooy 
8 maart om 10.00 uur, Voorganger Ds. H.J. van Maanen 

  LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 1 maart 2020 

  Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: Ds. A.H.van Veluw 

Ouderling van dienst: Jan Prins  
             Organist: Henk van der Weerd 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

Thema: ‘De geschonken koning’ 
 
Zingen voor de dienst 
- Lied van de maand: Lied 130c  ‘Uit de diepten roep ik U Heer, mijn God’) 
- Opw. 614 ‘Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 95: 1 en 3 
1. Steekt nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 

 
3. Komt, 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 
 
Zingen als gebed om ontferming: Lied 1008  
1. Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
 

2. Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

	

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord;  
het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
	



3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
Gods gebod 
 
Zingen: Opw. 123 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde, 
die Gij steeds waart 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein 
 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Voorbeden  
 Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen (NBV): 1 Samuël 12:20-24 en Efeziërs 4:1-7 en 11-16  
 
1220‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te 
zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan 
bent. 21Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet 
bevrijdt, omdat het niets is. 22Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn 
volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn 
volk te maken. 23En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen 
tegen de HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het 
goede en rechte pad te wijzen. 24Dus: heb ontzag voor de HEER en wees 
hem oprecht, met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke 
grootse daden hij voor u heeft verricht. 
 

41Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de 
weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees steeds 
bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span 
u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te 
bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop 
hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God 
en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.7Aan ieder van 
ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 
 
11En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelie-
verkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het 
werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13totdat 
wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van 
God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot 
volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14Dan zijn we geen on-
mondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind 
meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles 
in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor 
willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en 
elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd 
is: Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het 
ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel 
draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf 
opbouwt door de liefde. 
 
 
Zingen: Lied 575:1,5 
1. Jezus, leven van ons leven,    5. Koning tot een spot getekend 

Jezus, dood van onze dood,     met een riet en doornenkroon, 
Gij hebt U voor ons gegeven,    bij de moordenaars gerekend 
Gij neemt op U angst en nood,    overstelpt met smaad en hoon, 
Gij moet sterven aan uw lijden    opdat naar uw welbehagen 
om ons leven te bevrijden.      wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer,    Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.     zij U daarvoor dank en eer. 

 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
Verkondiging  
 
 

Refrein 
Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven, 
Groot is uw trouw o Heer, 
aan mij betoond 
	


