
   
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 20 juni 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Arjan Stoel 
Organist: Jeroen van de Scheer  m.m.v. zangers 
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 

 

 

                               Thema: ‘Vaderdag’  
              

 

Zingen voor de dienst: Opwekking 630 ‘Vader, U bent goed’  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 103:5 en 7 ‘Zoals een vader liefdevol zijn armen’ 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
7 Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Liedboek 705:1 ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
Gods gebod: Galaten 5:1, 13-17, 22-25 

  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u 
niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 

 
  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 

eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar 
aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: 
laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17Wat wij 
uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met 
onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 

 



   Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 
tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven leidt, 
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 
  
Zingen: Psalm 25:3 en 7 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond, 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: - Marcus 14:36 

   Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar 
laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 

 
  - Romeinen 8:12-17 
  12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 

13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de 
Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen 
van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, 
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen 
aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods 
kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen 
van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om 
met hem te kunnen delen in Gods luister. 
 
 
- Galaten 4:6-7 

   6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 
‘Abba, Vader’ roept.  

   7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u 
erfgenamen, door de wil van God. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Liedboek 675 ‘Geest van hierboven’ 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 



Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 136:1 en 2 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Dankgebed en ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Opwekking 399 ‘Vader God’ 
Vader God, ik vraag me af 
hoe ik ooit heb geleef 
zonder te weten 
dat Uw vader hart al 
zo lang om mij geeft 
 
 
 



Maar nu ben ik Uw kind, 
nu mag ik wonen in Uw huisgezin 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn 
want Vader, U bent altijd bij mij 
 
Heer, ik wil U prijzen 
Heer, ik wil U prijzen 
Heer, ik wil U prijzen 
Zolang ik leef.. 
 
Heer, ik wil U prijzen 
Heer, ik wil U prijzen 
Heer, ik wil U prijzen 
Zolang ik leef.. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 
 
Orgelspel 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
 
20-06 19:00 uur  ds. H.J. van Maanen       
27-06   9:30 uur  ds. A.H. van Veluw overstapdienst 
  19.00 uur  ds. Pim Brouwer   jongerendienst 
 


