
          
Zingen Lied 575 
1.Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Gebed 
 
Collecte: 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
    3e collecte voor: Aflossing & Onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Zingen Slotlied Opw 687 
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: 
19-07 om 14.30 uur ,Voorganger ds. A.H. van Veluw, Doopdienst 
19-07 om 19.00 uur, Voorganger ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen 

 
   

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 19 juli 2020 

  Aanvang: 09.30 uur 
                                                Voorganger: ds. H.J. van Maanen
                       Ouderling van dienst: Wilma Dekker             

Kosters: Gert Kragt en Harry Dekker 
  

Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied Psalm 25: 6, 7  
6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
 't allerhoogst en eeuwig goed ? 
 God zal zelf zijn leidsman wezen, 
 leren hoe hij wandlen moet. 
 Wie het heil van Hem verwacht 
 zal het ongestoord verwerven, 
 en zijn zalig nageslacht 
 zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Aansteken kaarsen 
 
Zingen Opwekking 595 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis: 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,  
dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Wetslezing: Mattheüs 5: 14-16 
14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens 
onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen 
voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel. 
 

7.  Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

	

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want u alleen bent waardig  
heilig en rechtvaardig,  
U bent zo geweldig goed voor mij. 	

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. 
 

	

3. Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moet Gij zijn, 
troosteloos aan 't kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
	



 
Zingen Lied 1005  
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
 zoeken wij U, waarheid en kracht. 
 Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
 schijn in de donkere nacht. 
 
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
 zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
 Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
 zo wordt uw stem gehoord. 
 refrein 
 
3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 
 zoekend naar water lijden zij dorst. 
 Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
 U bent de vredevorst. 
 refrein 
 
4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
 zoekend naar warmte zijn velen koud. 
 Maak ons een huis van levende stenen, 
 schuilplaats door U gebouwd. 
 refrein 
 
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
  voor zoveel leed, zoveel gemis. 
  Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
 totdat uw rijk hier is. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: ‘Familie’ 
 
Schriftlezing: Prediker 3:1-8 (NBV) 
31Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
2Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 
3Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, 
een tijd om af te brekenen een tijd om op te bouwen. 

4Er is een tijd om te huilenen een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 
5Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
6Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 
7Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 
8Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 
9Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand 
brengt? 10Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt 
opgelegd. 11God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, 
en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het 
werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 12Ik heb vastgesteld 
dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van 
het leven te genieten. 13Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed 
doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat 
een geschenk van God. 14Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet 
hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. 
God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 15Wat er is, was er al 
lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd 
weer terug. 
 
Zingen Psalm 119: 53 en 86  
53.Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

 Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
 Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
 Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
 Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
 Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

 
86.Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 

 Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
 Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
 Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
 Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
 Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden 

 
Verkondiging 
 

Refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus ons licht, 
Schijn ook vandaag, 
hier in uw huis. 
	


