
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven  

1e collecte voor: Diaconie 
   2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
   3e collecte voor: Aflossing & Onderhoud Gebouwen 
 
Zingen HH 420  
1. Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

 
3. Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
14-06 om 19.00 uur, spreker Henrich Kragt 
21-06 om 09.30 uur, Voorganger ds. G.H. Labooy 

 
 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 14 juni 2020 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink 
             Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Jan en Berta Aarten 
 
Zingen Psalm 98: 1 en 4 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
4. Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
    

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

	
4. Heer, toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
	

Refrein: 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
	



 
Geloofsbelijdenis 
  
Zingen HH 548  
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 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Opwekking 92 
1. Give me oil in my lamp 

Keep me burning 
Give me oil in my lamp I pray 
Give me oil in my lamp keep me burning 
Keep me burning till the break of day 

 
2. Give me joy in my heart 

Keep me praising 
Give me joy in my heart I pray 
Give me joy in my heart keep me praising 
Keep me praising till the break of day 

 
 
Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13 
1. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die 
hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom 
tegemoet. 2. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3. De 
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4. De 
wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5. 
Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en 
dommelden ze in. 6. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de 
bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7. Dat wekte de meisjes en ze 
brachten hun olielampen in orde. 8. De dwaze meisjes zeiden tegen de 
wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9. De 
wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en 

jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10. Terwijl zij op 
olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met 
hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11. 
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat 
ons binnen!” 12. Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13. 
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip 
hij komt. 
 
Zingen Psalm 119:40 
40.Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
 dat in de duisternis mijn schreden richt. 
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
 dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
 dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
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! 

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. 
	

Refrein: 
Sing hosanna sing hosanna 
Sing hosanna to the King of kings 
Sing hosanna sing hosanna 
Sing hosanna to the King	


