
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 13 juni 2021

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

Ouderling van dienst: Jeanet Kragt
Organist:  Gerwin van der Plaats 

            Kosters: Ron en Tineke Kalter

Zingen voor de dienst 
‘Als alles duister is’ (Taizé)

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 2: 1 en 2 
1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
‘t Is tegen het gezag van God den Heere
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
‘Komt’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!’

2. Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
‘Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid.’

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Psalm 2: 3
3. Ik roep op aarde ‘t woord des Heeren uit.

Hij sprak tot mij: ‘Zie Ik verwek u heden.
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef Ik in uw macht.
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.’



Gebed

Schriftlezing: Nahum 1:1-8 en 2:4-14
1Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
2De HEER is een wrekende God,
hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
3De HEER is geduldig, maar zeer sterk,
hij laat nooit iets ongestraft.
De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
4Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
5Bergen beven voor hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor hem op,
de wereld met al haar bewoners.
6Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor hem uiteen.
7De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
hij kent wie bij hem schuilen.
8Maar zijn vijanden jaagt hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest hij hun stad.

24De schilden van zijn helden zijn rood gekleurd,
zijn soldaten gaan in purper gekleed.
De wagens die hij opstelt zijn vlammend gepantserd,
de lansen worden gericht.
5Door de straten razen de wagens,
ze jagen voort over de pleinen,
ze zien eruit als fakkels,
als bliksemschichten schieten ze voorbij.
6Hij spoort zijn bevelhebbers aan,
halsoverkop gaan zij voort.



Ze snellen naar de stadsmuur,
het stormdak wordt opgesteld,
7de sluizen gaan open,
het paleis stort ineen.
8Daar staat hij, hij laat de stad naakt wegvoeren.
Haar slavinnen klagen als duiven,
rouwend slaan ze zich op hun borst.
9Nineve!
Een volle vijver zolang het bestond,
nu stroomt hij leeg.
Blijf staan! Blijf staan!
Maar niemand die zich omdraait.
10Roof het zilver, roof het goud!
De schat is onuitputtelijk!
Kostbaarheden zonder tal!
11Verwoesting, woestheid, woestenij:
harten bezwijken, knieën knikken,
heupen beven, gezichten verbleken.
12Wat is er over van het leeuwenhol?
Het was een nest vol jonge leeuwen,
de leeuw, de leeuwin en de welpen
gingen er ongestoord hun gang.
13De leeuw roofde voor zijn welpen,
beet kelen door voor zijn leeuwinnen,
vulde zijn holen met prooi,
zijn legers met buit.
14Ik zal je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten.
Ik laat je strijdwagens opgaan in rook,
het zwaard zal je dappere leeuwen verslinden,
je prooi vaag ik weg van de aarde,
de stem van je gezanten wordt niet meer gehoord.

Verkondiging

LvdK 285: 1 en 2
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,

De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen!

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
Die voor ons heeft geleden,
Gestreden onze strijd,
Opdat wij zouden leven
Bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven
En vredestichters zijn.



Gebed

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

Zingen HH 420: 1 en 4
Gemeente zingt mee

1.  Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

4. Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
20-06 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw
20-06 om 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen
27-06 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw


