
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Gezank 168: 1,3,5 en 6 
 

1O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 
 
3Breng, die aan uw gebod ontkwam, 
terug als uw verloren lam. 
Maakt de gewonde zielen heel 
en geef ze aan de hemel deel. 
 
5Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
 
6Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 
 
 
 
 
Zegen (gevolgd door 3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
 
 

 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
11 juli  om 19.00 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw 
18 juli om 09.30 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen 
 

 
 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 11 juli 2021 

  Aanvang: 09.30 uur  
   Voorganger: ds. M. van Dam uit IJsselmuiden (Dorpskerk)  

Ouderling van dienst: Anny van Panhuis     
             Organist: Martien van de Knijf 

 

 

Thema: ‘ Zoek je mee? ’ 

  
Zingen voor de dienst: Psalm 100: 1, 2 en 3  
 

Woord van welkom 
 
Zingen Lied 667: 1 en 2  uit Hemelhoog 
 

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 eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 96: 1 en 3 
 

1Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 



 
3Geeft aan den Heer, alle geslachten, 
geeft aan den Here lof en krachten. 
Gij volken, roemt zijn grote naam, 
komt in zijn heiligdom tezaam, 
looft Hem, den Heer der hemelmachten. 
 
Wetslezing 
 
 

Zingen Psalm 96: 2 
 

2  God gaat de goden ver te boven, 
die ijd'le waan die heid'nen loven. 
Hij heeft de hemelen gesticht, 
van luister is zijn aanschijn licht. 
Zijn kracht vervult de heil'ge hoven. 
 
Gebed   
 
 
 

Schriftlezing: Lucas 15: 1 - 10  
 

1Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te 
luisteren. 2Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden 
morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 
3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd 
schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde 
dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het 
gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6en gaat hij 
naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen 
hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat 
verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn 
over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.8En als een vrouw tien 
drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt 
het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden 
heeft? 9En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en 
buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme 
gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde 
onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ 
 

 
 
 
 

 
Zingen Gezang 654: 4 en 5 (NLB) 
 

4Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 

hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

 
5Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

Gij Opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, 

Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 

God is om ons bewogen. 
 
Preek over Lucas 15: 8-10 
 

8En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, 
veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 
9En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: 
“Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg 
ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer 
komt.’ 
 
Zingen Psalm 145: 2 en 4 
 

2Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 

4Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 

Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 

een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 

ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 

en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 
 


