
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 29 november 2020

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

                                                  Ouderling van dienst: Fré Schrijver         
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Zingen voor de dienst 
Opw 123 ‘Groot is uw trouw’ 

Mededelingen

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Inleiding thema

Zingen Lied 462: 1 t/m 6 
1.Zal er ooit een dag van vrede,

zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

3.Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5.Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Gebed

Schriftlezing: Hosea 1:1 – 2:3
Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Hosea, de zoon van Beëri, toen 
Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden, en Jerobeam, de zoon 
van Joas, koning was in Israël.

2.Zal er ooit een blijvend heden
   vol van goede vrede zijn,
   waar geen pijn meer wordt geleden
   en het leven nieuw zal zijn?

4.Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

6.Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.



2 Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea.
De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen 
bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de 
HEER af te keren.’ 3 Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van 
Diblaïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon, 4 en de HEER zei te-
gen Hosea: ‘Noem hem Jizreël, want binnenkort zal ik het koningshuis van 
Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jizreël en een einde 
maken aan het koningschap in Israël. 5Op die dag zal ik Israëls wapentuig 
breken in de vallei van Jizreël.’ 6Gomer werd opnieuw zwanger en baarde 
een dochter. Toen zei de HEER tegen Hosea: ‘Noem haar Lo-Ruchama, 
want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen – alsof ik 
hun steeds zou moeten vergeven. 7Maar over het volk van Juda zal ik me 
wel ontfermen; ik, de HEER, hun God, zal hen bevrijden door mijn macht, 
niet door het geweld van boog en zwaard of door paarden en ruiters.’ 8 
Toen Gomer Lo-Ruchama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger 
en baarde een zoon. 9Toen zei de HEER: ‘Noem hem Lo-Ammi, want jullie 
zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.’

2:1 Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de 
zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is: 
‘Jullie zijn mijn volk niet meer,’ zullen ze weer kinderen van de levende God 
worden genoemd. 2 Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van 
Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de dag dat God zelf 
zal zaaien, op de grote dag van Jizreël, zullen ze uit de aarde opschieten. 
3 Dan noemen jullie je broeders weer Ammi en je zusters weer Ruchama.

Hosea 14: 2-10
2 Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben 
je ten val gekomen. 3 Kom met woorden van berouw en keer terug naar 
de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed 
is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. 4 Onze redding 
verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen 
wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god 
noemen. Immers, bij u vindt een wees ontferming!’
5 Ik genees hen van hun ontrouw,
mijn hart gaat naar hen uit.
Mijn toorn heb ik laten varen.
6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw.
Het zal bloeien als een lelie,
wortelen als een ceder op de Libanon;



7 zijn jonge loten zullen uitlopen.
Het zal als een prachtige olijfboom pronken
en geuren als de ceders op de Libanon.
8 Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw,
er wordt weer koren verbouwd.
Het zal bloeien als een wijnstok,
befaamd zijn als de wijn van de Libanon.
9 Dan zegt Efraïm: ‘Wat heb ik nog met afgoden te maken?
Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op hem richten.
Dan ben ik als een cipres, altijd groen;
het zijn uw vruchten die ik draag.’
10 Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter 
harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat 
ze niet, maar wie zich verzet komt ten val.

Verkondiging

Zingen Lied: ‘Genade, zo oneindig groot’  
1.Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die ‘t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

3.Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

2.Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

4.Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.2x



 
Zingen Opw. 602 
Vrede van God,
de vrede van God,
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God zij met jou. 

In Jezus’ naam,
in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou,
vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
06-12 om 10.00 uur: Ds. G.H. Labooy
06-12 om 14.30 uur: Ds. H.J. van Maanen
06-12 om 19.00 uur: dhr. H. Kragt, jongerenmoment


