
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 15 augustus 2021

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

Ouderling van dienst: Matthijs Klooster
Muziek: Martien van der Knijff

            Kosters: Herwin van Asselt en Rudi ten Hove

Thema: ‘Onze Vader’
Het gebed van Jezus, deel 1

Zingen voor de dienst 
HH 548 - ‘Breng dank aan de eeuwige’ 
 
Mededelingen

Aanvangslied Psalm 103: 1 en 3
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Inleiding bij de dienst

Zingen Psalm 103: 5, 6 en 7
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.



6. De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

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.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 6: 9-13 en 19-34
9Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg 
en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar 
vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 
21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 22Het oog is de lamp van het 
lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar 
als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in 
jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! 24Niemand kan twee 
heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal 
juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet 
God dienen én de mammon. 25  Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen 
over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over 
wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam 
niet meer dan kleding?



26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie
niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken
ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je
zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het 
veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al
zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat van-
daag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met
zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” 
of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 
32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader 
weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het ko-
ninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen 
je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van 
morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen last.

Zingen HH 494 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Verkondiging

Zingen HH 627: 1 en 2 
1. 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.

Gebed

2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.



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

Zingen Slotlied HH 694
1.  Wij gaan op weg met brandend hart,

met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.

2.  Tweeduizend jaar - en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.

Refrein
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van ‘t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.

3.  De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank’len
op te vangen in uw naam.
Refrein

Zegen (3x amen)

De volgende Erediensten zijn op:
22-08 om 09.30 uur: Ds. H.J. van Maanen, afsluiting VBW
22-08 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, Jongerendienst
29-08 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw


