
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 18 juli 2021

  Aanvang: 09.30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Christien Heutink
Muziek: Gerwin van der Plaats 

            Kosters: Ron en Tineke  Kalter

Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 391 ‘U roept ons samen’

Mededelingen

Zingen Aanvangslied Psalm 145: 2, 5
2. Ik 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.

5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Hemelhoog 626
Refrein:  Aan uw voeten, Heer,
  Is de hoogste plaats,
  Daarom kniel ik neer bij U.
  Om bij U te zijn
  Is de grootste eer,
  Daarom buig ik mij voor U.
  



1. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn /En om naar U te luist’ren.
    In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, /Kom ik nu tot U, o Heer.
   Refrein

2. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn 
    Hier in een plaats van aanbidding,
    In Geest en waarheid samen één te zijn, / in aanbidding voor U. 
    Refrein

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt, /Ja, zo omarmt U ook mij.
    U bent een Vader die vertroost en beschermt /En ik kom tot rust bij U.
    Refrein

Wetslezing: 1 Johannes 1:5 - 2:2

Zingen Psalm 130: 2 en 3 
2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,

wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed ?
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing:  Johannes 9: 1-41
91In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind
was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen
hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn
ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door
hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van
hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand
iets doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.
6Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij 
wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem:
‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘ge
zondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij
zien.8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat 
niet de man die altijd zat te bedelen?’



9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op. De 
man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen open-
gegaan?’ 11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die
op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en 
toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’
‘Dat weet ik niet,’ zei hij.

Kinderlied Hemelhoog 222 
Refrein: 
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

Verkondiging

Zingen Lied 868
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3.Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Gebed

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

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
(HERHALEN 3X)
Hij is het waard!
Refrein



  
Zingen Slotlied 1005
1. Zoekend naar licht hier in het duister,  

zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,
  schijn door ons heen, schijn door het duister.
  Christus ons licht,
  Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
18-07 om 19.00 uur: Ds. G.H. Frederikze
25-07 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy
25-07 om 19.00 uur: Ds. H. Engelsma


