
Zingen Lied 904: 1, 4 en 5 
1. Beveel gerust uw wegen, 

Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 

 
5. Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

Gebed 
 
Inzameling van de gaven  
1e collecte: Stichting Sarfath 
2e collecte: Diaconie 
3e collecte: Aflossing&Onderhoud Kerkelijke Gebouwen 
 
Slotlied OK 185 ‘De Here zegent jou’  
(opname kinderkoor “Jij hoort erbij!”) 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt zijn licht 
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn. 
Hij zal zijn vrede 
aan je geven. 
 
Zegen 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
06-09 om 14.30 uur, Voorganger ds. G.H.Labooy, Bediening Heilige Doop 
06-09 om 19.00 uur, Jeugdwerker M. Kragt  
13-09 om 09.30 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen 

   

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 06 september 2020 

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

Ouderling van dienst: Jan Smit 
             Organist: Jaap de Kok 

Kosters: Jan en Berta Aarten 
  
Zingen voor de dienst 
- ‘Psalm 121’  Esa Einai 
- ‘Heilig, heilig, heilig’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Aanvangslied Psalm 150:1 en 2 
1. Looft God, looft Hem overal 

Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Aansteken kaarsen 
 
Psalmen voor nu 16 
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd. 
 
 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem ! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

	

4. Wel kan zijn hulp vertragen, 
en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 

	



De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat Hij er is, Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit Zijn hand. 
  
Want U zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken: 
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 
Zingen HH 399 
1. Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

 
3. Prijst de Heer, de weg is open/ naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, /mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen /breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen:/ Jezus Christus is de Heer! 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
Kinderlied ‘ Leer ons om te delen’ 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 17:1-16 
1De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God 
van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw 
of regen komen tenzij ik het zeg.’ 
2De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: 3‘Ga weg van hier. Ga naar 
het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van 
de Jordaan. 4Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je 
daar van voedsel te voorzien.’ 5Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij 
ging weg en trok zich terug in de wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. 6 
De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en 
water dronk hij uit de rivier. 7Maar doordat het almaar niet regende in het 
land, viel de rivier na verloop van tijd droog. 8Toen richtte de HEER zich tot 
Elia met de woorden: 9‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem 
daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te 

voorzien.’ 10Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort 
aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep 
haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij 
zijn dorst kon lessen. 11Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na 
of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. 12‘Zo waar de HEER, 
uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een 
handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net 
een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. 
Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ 13Maar Elia zei: ‘Maak u niet 
ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst 
iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon 
iets klaarmaken, 14want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag 
dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en 
zal de oliekruik niet leeg raken.’ 15De vrouw ging naar huis en deed wat Elia 
had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 16Er 
was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde 
van Elia had beloofd. 
 
Mattheüs 14: 15-21 
15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: 
‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze 
naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze 
hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17Ze antwoordden hem: 
‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng 
ze mij.’ 19En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan 
zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de 
hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de 
leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20Iedereen at 
en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, 
hadden ze twaalf manden vol. 21Er hadden ongeveer vijfduizend man 
gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. 
 
Zingen Psalm 67: 3 
3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft 

 
Verkondiging 
 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

	


