
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 20 juni 2021

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: Arjan Stoel

Muziek: Gerwin van der Plaats 
            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Zingen voor de dienst 
Opwekking 797

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 87: 1, 2 en 3
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren !

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Introductie Thema

Lied 802: 1,2 en 4 
1. Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.



2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft
Refrein

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 8: 18-27 en Filippenzen 3:17-21. 
818Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de 
overkant te varen. 19Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: 
‘Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 20Jezus zei tegen hem: ‘De 
vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon 
kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 21Een ander, een van zijn leerlin-
gen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 
22Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de doden hun doden begra-
ven.’
23Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. 24Plotseling begon 
het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd ver-
zwolgen. Maar Jezus sliep. 25Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Heer, red 
ons toch, we vergaan!’ 26Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig 
moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water 
bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 27De mensen zeiden vol 
verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem 
gehoorzamen?

Filippenzen 3
17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het 
voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg 
nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van 
Christus 19en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer 
is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 
20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij 
onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee hij in staat is 
alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan 
zijn verheerlijkt lichaam.

Verkondiging

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein



Lied 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

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

Gebed



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

Slotlied 416: 1 en 2
Gemeente zingt mee

1.  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
27-06 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw
27-06 om 19.00 uur: Ds. P. Brouwer, jongerendienst
04-07 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw


