
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 21 februari 2021

  Aanvang: 10.00 uur
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen 

Ouderling van dienst: Kees Posthumus
            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Zingen voor de dienst 
Psalm 42 (PsalmProject) ‘Heer ik roep vanuit het dal’

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 146: 3, 1 en 8
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

‘t Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Gezang 457 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.



3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

 Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
 een en al vuur en liefde en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
 Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Wetslezing: Romeinen 8: 18-21 

Zingen Gezang 304
God is getrouw, zijn plannen falen niet 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant.

Gebed

Kindermoment

Projectlied: ‘Achter U aan’ 



Schriftlezing: Johannes 12: 1-8 (NBV)
121Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij 
uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van hem een maal-
tijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem 
aanlagen. 3Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de 
voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie 
trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene 
die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd 
denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet 
omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde 
de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag 
van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’

Verkondiging

Zingen HH 326 
1. Daar ruist langs de wolken een lief’ lijke Naam

die hemel en aar de verenigt te zaam
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent gij kent gij due Naam nog niet
Die Naam draagt mijn Heiland mijn lust en mijn lied

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en d’engelen zingen voortdurend Zijn lof
O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan
Jezus Jezus Uw naam zij d’eer
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer

Gebed

Collecte:
  1e collecte Stichting Yad l’Ami
  2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen



Zingen Lied: ‘U geeft rust’ 
Het litteken blijft.. 
verteld van de strijd 
U heeft ons er door geleid 
Toen duisternis kwam 
Met nachten vol pijn 
Bewees U steeds Uw Hart aan mij 

O zing bij elke strijd die komt 
Dat dit nooit verstomt 

Refrein:     U geeft rust (U geeft rust) 
      in mijn ziel (In mijn ziel) 
      U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel 

‘k Heb tranen gehuild 
In tijden van rouw 
Maar vreugde kwam als morgendauw 
U bent bij het graf 
Maar ook bij het feest 
U bent altijd trouw geweest 

O zing bij elk geschenk dat komt 
Dat dit nooit verstomt
Refrein

U leidt ons door lijden (echo: U leidt ons door lijden) 
U leidt ons naar zegen (echo: U leidt ons naar zegen)
 En U maakt ons krachtig (echo: U maakt ons krachtig) 
In tijden van strijd, mijn God 
Refrein

Ik vertrouw (Ik vertrouw) 
U bent trouw (U bent trouw) 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel 

Zegen (3x amen)

De volgende Erediensten zijn op:
21-02 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw, Jongerendienst
28-02 om 10.00 uur: Ds. A.H. van Veluw


