
Gebed 
 
Inzameling van de gaven  
1e collecte voor: Diaconie 
2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
3e collecte voor: Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Zingen Slotlied ‘U geeft rust’  
U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 
 
De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Refrein: Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.                                  
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
refrein 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.   
 
Zegen  
  
De volgende Erediensten zijn op: 
06-09 om 09.30 uur,Voorganger ds. H.J. van Maanen 
06-09 om 14.30 uur,Voorganger ds. G.H. Labooy, bediening Heilige Doop 

 
 

 

   
 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 30 augustus 2020 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

         Ouderling van dienst: René Kalter           
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 
Thema: Twijfel  

Mededelingen 
 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Opw 789  
U leert me lopen op het water 
de oceaan is weids en diep 
u vraagt me alles los te laten 
dan bent U daar, ik twijfel niet. 
refrein 
 
Uw sterke hand die zal mij leiden 
Al is de zee onpeilbaar diep 
Wanneer ik wankel op mijn voeten 
Dan houdt U stand, U wankelt niet 
Refrein  
 
Brug 
Geest van God leer mij te lopen op de golven 
in vertrouwen u te volgen 
te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
ik vertrouw op uw genade 
want ik ben in uw nabijheid 
Refrein  
 
 
Gebed 
 
 

Refrein  
Als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
	



Zingen Opw 778 
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog? 
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij? 
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward 
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart? 
Zie mij staan en antwoord, 
o God, mijn Vader! 
Breng licht in het duister, 
dan kom ik niet ten val. (2x) 
 
Refrein 
Maar ik bouw op uw liefde en trouw. 
Ik zal juichen voor U. 
Toch zing ik van uw liefde en trouw. 
U was steeds goed; 
HEER, U blijft goed voor mij. 
 
Verkondiging en schriftlezingen 
Genesis 15:1-6 
151Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet 
bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk 
zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te 
belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom 
worden van Eliëzer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen 
gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar 
de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen 
erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde hij Abram 
naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat 
kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw 
nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit 
toe als een rechtvaardige daad. 
 
Mattheüs 11:2-6 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias 
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: 
‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander 
verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en 
zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden 
opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 
 6Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 
 
 

Psalm 42:1-6 
421Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 
2Zoals een hinde smacht 
naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel 
naar u, o God. 
3Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen? 
4Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
5Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, 
juichend en lovend. 
6Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
 
Zingen HH 44 
1. Uit de diepten roep ik U  

Heer mijn God 
Ik heb U nodig Here, luister 
Nu ik schorgebeden fluister 
Luister toch 
Heer luister toch 
 

3. Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wachten op het licht 
het morgenlicht 
 
 

 

2. Als U niets dan zonden zag  
Heer, mijn God  
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven dus verdient U 
diep ontzag 
ons diep ontzag 
 

4. Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij  
Hij maakt jou vrij. 

	


