
4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
 boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
 zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
 Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
 zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
 de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
 God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
 Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
 slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Gebed 
 
Collecte:  
1e collecte voor: Diaconie  
2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst  
3e collecte voor: Aflossing & Onderhoud kerkelijke gebouwen  
         
 
Zingen Slotlied Opw. 805 
1.Maak ons hart onrustig, God, 
 Dat het ontevreden klopt 
 Als we mooie leugens horen 
 En gemakkelijke woorden! 
 Maak ons hart onrustig, God 
 
3.Steek in ons uw woede aan 
 Om het onrecht te weerstaan! 
 Geef ons moed om op te treden. 
 Laat ons vechten voor de vrede. 
 Steek in ons uw woede aan. 
	
Zegen 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
16-08 om 19.00 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooy 
23-08 om 09.30 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen 
 
 

 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 augustus 2020 

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

Ouderling van dienst: Matthijs Klooster 
             Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 
Zingen voor de dienst 
HH 667 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ 
HH 629 ‘De kracht van uw liefde’ 
 
Mededelingen 
 
Zingen Aanvangslied Psalm 139: 3 en 10 
3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest? /Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
 Gij legt uw hand op mij, Gij zijt / zo dichtbij met uw majesteit, 
 zo ver en zo met mij verbonden: /hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
10.O God, hoe diep verwonderd ga /ik uw volmaakte wijsheid na. 

Hoe schoon is alles wat Gij doet. /Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, /ik overdenk die al mijn nachten. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Aansteken kaarsen 
 
Zingen Opw. 733  
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein 
 
 
 

Refrein:  
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn 
heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn 
heilige Naam. 
	

2. Stort in ons uw tranen uit. 
 Mensen worden uitgebuit, 
 Weggeschopt en opgesloten. 
 Zegen hen als wij hen troosten. 
 Stort in ons uw tranen uit. 
	
4. Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 Laat ons doorgaan tot het eind. 
 Gaat het onze kracht te boven, 
 Laat ons dan in U geloven. 
 Laat ons dwaas en koppig zijn 
 Want het is uw koninkrijk 
 Tot in alle eeuwigheid. 
 



En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Wetslezing: Lukas 9: 22-27 (NBV) 
 
Zingen HH 386: 1, 2 en 5 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
 Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
 Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
Kinderlied: ‘Zeven maal zeventig maal’ (Elly&Rikkert) 
 
Schriftlezing: Mattheüs 18: 15-35 
15Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover 
onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de 
gemeente behouden. 16Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen 
mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste 
twee getuigen. 17Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de 
gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen 
dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 18Ik verzeker jullie: al 
wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en 
al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19Ik 
verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind 
om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen 
laten gebeuren. 20Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, 
ben ik in hun midden. 21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, 
als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan 

vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot 
zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is het met 
het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen 
van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand 
bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon 
terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en 
kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon 
worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer 
en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn 
heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som 
kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere 
dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een 
wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig 
bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb 
geduld met mij, ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, 
integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben 
afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren 
ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te 
vertellen. 32Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: 
“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, 
omdat je me erom smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook medelijden 
moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad 
met jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de 
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal 
mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of 
zuster niet van harte vergeeft.’ 
 
Zingen Psalm 1: 2 
2.Hij is een groene boom die staat geplant 
 waar waterbeken vloeien door het land. 
 Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
 te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
 Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
 het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
  
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 103: 3, 4 en 5 
3. Hij is een God van liefde en genade, 
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
 van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
 die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
 ons niet naar onze ongerechtigheden 
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 


