
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 22 augustus 2021

  Aanvang: 09.30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: René Kalter 

Muziek: GO(U)D
            Kosters: Ron en Tineke Kalter

Afsluiting VakantieBijbelWeek

Zingen voor de dienst 
Opwekking 832 – ‘What a beautiful name’

Mededelingen

Aanvangslied: Opwekking 727
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig.
Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen:
‘Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig.’

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet. 

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit
zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Stil gebed
Bemoediging en Groet



Wetslezing: Matteüs 22:34-40

Zingen Hemelhoog 675 
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
‘t is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.
Refrein

Brug
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(HERHALEN 2X)

Gebed

Schriftlezing: Mattëus 14: 22-36
22Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast 
vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen 
had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om 
er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 
24De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, 
als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde 
van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de leer-
lingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een 
spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: 
‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde:

Zingen Opwekking 369 
Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.
 

Refrein
Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Refrein:
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan,
maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
(X2)



‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet ko-
men.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar 
Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij 
begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte 
Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb 
je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de 
boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk 
Gods Zoon!’34Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gen-
nesaret. 35De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal 
in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij hem. 36Die 
smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En 
iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.

Zingen Hemelhoog 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 Opwekking 789
1. U leert me lopen op het water

de oceaan is weids en diep
u vraagt me alles los te laten
daar vind ik u, ik twijfel niet.

2. De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Brug
Geest van God leer mij gaan over de golven
in vertrouwen u te volgen
te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
ik vertrouw op uw genade
want ik ben in uw nabijheid
Refrein

Gebed

Refrein 
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij



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

Zingen slotlied Opwekking 687
1. Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
22-08 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, jongerendienst
29-08 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw 
29-08 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4. Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.


