
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 6 juni 2021 om 19:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Mineke Kok 
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 
 
 

 

Thema: ‘Aan U alleen geef ik mij geheel?’ 
 

Zingen voor de dienst: Opwekking 464 
Wees stil voor het aangezicht van God  
want heilig is de Heer’ 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor hem neer 
 
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt  
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft  
ons in dit uur 
Wij staan nu op heilige grond 
waar Hij verschijnt met vuur 
Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur 
 
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment 
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt 
Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment 
 
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 99:1,4 en 8 
God is Koning, Hij  
sticht zijn heerschappij 
Volken, hoort zijn stem 
Buigt u, beeft voor Hem 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen 
beef voor zijn vermogen. 
 
Maakt Hem altezaam  
groot, verheft zijn naam 
Buigt u voor Hem neer 
knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik 



Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere 
is de Heer der heren 
 
Maakt Hem nu tezaam 
groot, verheft zijn naam 
Buigt u voor Hem neer 
Hij is onze Heer 
die met macht gekroond 
op de Sion troont 
Houdt Hem hoog in ere 
Heilig is de Here 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Opwekking 281 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild 
Aan U alleen geef ik mij geheel 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild 
Aan U alleen geef ik mij geheel 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
 
Geloofsbelijdenis 

 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Matteüs 22:11-22 (NBV) 
11Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij 
iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had,12en hij vroeg hem: “Vriend, 
hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” 
De man wist niets te zeggen.13Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: 
“Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, 
waar men jammert en knarsetandt.14Velen zijn geroepen, maar slechts 
weinigen uitverkoren.” 

Debat met farizeeën, herodianen en sadduceeën 

15Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met 
een uitspraak in de val konden lokken.16Ze stuurden enkele van hun leerlingen 
samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij 
weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg 



van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt 
immers niemand naar de ogen.17Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan 
de keizer belasting te betalen of niet?’18Maar Jezus had hun boze opzet door 
en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?19Laat me de 
belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan.20Hij vroeg hun: ‘Van wie 
is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’21Ze antwoordden: ‘Van de 
keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, 
en geef aan God wat God toebehoort.’22Ze waren zeer verbaasd toen ze dit 
hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 

Zingen: Psalm 72:1 en Psalm 116:1 en 2 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
Verkondiging 

 
Zingen: Gezang 465:1 en 5 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 



Zingen als slotlied: Gezang 473:1,3,4 en 10 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd, 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
 
Neem mijn zilver en mijn goud, 
halleluja, 
dat ik niets aan U onthoud, 
halleluja. 
Maak mijn kracht en mijn verstand, 
halleluja, 
tot een werktuig in Uw hand, 
halleluja. 
 
Neem ook mijn liefde, Heer, 
halleluja, 
‘k leg voor U haar schatten neer, 
halleluja. 
Neem mijzelf en voor altijd, 
halleluja, 
ben ik aan U toegewijd, 
halleluja. 
 
 
Heenzending en Zegen 
 
De volgende erediensten zijn op:  
  
13-06   9.30 uur ds. G.H. Labooy 
  19:00 uur ds. H.J. van Maanen 
 


