
Zingen Psalm 72:1  
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten /en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten / te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, /heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, /maar armen richt hij op. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Opw. 331 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven  

1e collecte voor: Diaconie 
2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

 3e collecte voor: Aflossing & Onderhoud Gebouwen 
 
Zingen Slotlied Opw. 770 
Ik zal er zijn 
 
 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
  
De volgende Erediensten zijn op: 
05-07 19.00: spreker Henrich Kragt, jongerenmoment 
12-07 09.30: voorganger ds. A.H. van Veluw 
 

 
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 5 juli 2020 
  Aanvang: 09.30 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Geke Meuleman 

             Organist: Martien van der Knijff 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 
Mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 89: 1 (voorgedragen) en 2 (gezongen) 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heeren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 
2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heeren mond, 

is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Aansteken kaarsen  
 
Zingen Opw. 797  
1. U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
 
 
 
 
 

Refrein: 
Breng ons samen,  
één in uw naam. 
Ieder is welkom hier  
binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde,  
die U aan ons geeft. 
	

Refrein: 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank	



2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 
3.U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Brug. (2x)  Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Wetslezing: Lukas 1:68-79 
 
Zingen Opw. 123  
1. 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. 

 
2. 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. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’  
Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 
Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag 
Dat je groeien mag/ Dat je groeien mag/ Lees je Bijbel bid elke dag 
Dat je groeien mag 

Schriftlezing: 1 Koningen 1: 5-21, 32-35, 49-53 (NBV) 
5Intussen liet Adonia, een zoon van David en Chaggit, zich erop voorstaan 
dat hij koning zou worden. Hij schafte zich wagens en paarden aan en nam 
een escorte van vijftig man in dienst. 6Zijn vader viel hem toch nooit lastig 
met vragen over zijn doen en laten. Net als zijn oudere halfbroer Absalom 
was hij heel knap om te zien. 7Hij verzekerde zich van de steun van Joab, 
de zoon van Seruja, en de priester Abjatar, 8maar de priester Sadok, 
Benaja, de zoon van Jojada, en de profeet Natan steunden Adonia niet, 
evenmin als Simi, Reï en Davids helden. 9Adonia hield een offerfeest in de 
buurt van de Slangensteen, bij de Rogelbron, waar hij vetgemeste 
schapen, geiten en runderen slachtte. Daarbij had hij al zijn broers, de 
koningszonen, uitgenodigd, en alle Judese hovelingen. 10Maar de profeet 
Natan, Benaja en Davids helden had hij niet uitgenodigd, en zijn broer 
Salomo ook niet. 
11Natan zei tegen Batseba, de moeder van Salomo: ‘Hebt u het gehoord? 
Adonia, de zoon van Chaggit, is buiten medeweten van onze heer David 
tot koning uitgeroepen. 12Laat mij u raad geven: stel uw leven en dat van 
uw zoon Salomo in veiligheid! 13Ga naar koning David en zeg hem: “Hebt 
u, mijn heer en koning, mij niet zelf gezworen dat mijn zoon Salomo na u 
koning zou zijn, en dat hij op uw troon zou zitten? Waarom is Adonia dan 
koning geworden?” 14Terwijl u met de koning spreekt, zal ik binnenkomen 
en uw woorden aanvullen.’ 15Batseba ging het vertrek binnen waar de 
oude koning werd verzorgd door Abisag uit Sunem. 16Ze knielde voor de 
koning neer en boog diep voorover, en hij vroeg haar wat ze 
wenste. 17‘Mijn heer,’ antwoordde ze, ‘u hebt me bij de HEER, uw God 
gezworen: “Jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn 
troon zitten.” 18Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning 
uitgeroepen. 19Hij heeft een offerfeest gehouden en een stier en een 
groot aantal vetgemeste schapen en geiten geslacht. Alle koningszonen 
heeft hij uitgenodigd, en ook de priester Abjatar en opperbevelhebber 
Joab, maar uw dienaar Salomo niet. 20Nu, mijn heer en koning, zijn de 
ogen van heel Israël op u gericht. Van u wil men horen wie er na u op uw 
troon zal zitten. 21Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van 
hoogverraad beschuldigd worden.’  
 
32Toen beval koning David: ‘Laat de priester Sadok, de profeet Natan en 
Benaja, de zoon van Jojada, hier komen.’ Zij kwamen naar de koning 
toe 33en deze zei: ‘Roep mijn hovelingen bijeen, laat mijn zoon Salomo op 
mijn eigen muildier rijden en begeleid hem naar de Gichonbron. 34Daar 
moeten de priester Sadok en de profeet Natan hem zalven tot koning van 
Israël. Blaas vervolgens op de ramshoorn en roep: “Leve koning 
Salomo!” 35Trek dan in zijn gevolg de stad weer binnen. Als hij hier 
aangekomen is, zal hij plaatsnemen op mijn troon en in mijn plaats koning 
zijn. Hem wijs ik aan als vorst over Israël en Juda.’   

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. 
 
	


