
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 4 juli 2021

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

Ouderling van dienst: Dick Hoekman
Muziek: Jeroen van der Scheer

            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Muziek voor de dienst

Mededelingen
 
Aanvangslied Psalm 146: 1 en 3
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,

zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Hemelhoog 728
Refrein 1
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.



1. Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein 1

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

  Refrein 2
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Gebed

Schriftlezing: Micha 1:1-5 en 3:9 - 4:5
11Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha uit Moreset, toen 
Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden; het visioen dat hij zag over Sa-
maria en Jeruzalem. 
Het oordeel van de HEER
2Luister, volken, allemaal,
hoor, aarde en wie haar bewonen,
hoe God, de HEER, tegen jullie getuigen zal
vanuit zijn heilige tempel.
3Zie hoe de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt,
en over de hoogten van de aarde schrijdt.
4Onder hem smelten de bergen
en splijten de dalen
als was dat smelt voor vuur,
als water dat van een helling stort.
5Dit alles gebeurt om Jakobs misdaad,
om de zonden van het volk van Israël.
Wat is de misdaad van Jakob?
Samaria!
Wat zijn de offerhoogten van Juda?
Jeruzalem!



39Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers van 
het volk van Israël, jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat 
recht is krom maken, 10die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op on
recht. 11De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters 
geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, ter
wijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons 
midden? Ons kan geen kwaad overkomen.’ 12Daarom, door jullie toe
doen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een 
ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.
41Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
2machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
5Laat andere volken hun eigen goden volgen –
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Verkondiging

Zingen Psalm 93 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.



2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Heere die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

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

Zingen Lied 253
1. De zon daalt in de zee.

De duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

3. Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
11-07 om 09.30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden (Dorpskerk wijk II)
11-07 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw
18-07 om 09.30 uur: Ds. H.J. van Maanen

2. Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.


