
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 6 maart 2022

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

Muziek: Jeroen van der Scheer
            Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

Zingen voor de dienst 
‘Samen in de naam van Jezus’ – HH 399

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 2: 1, 2
1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
‘t Is tegen het gezag van God den Heere
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
‘Komt’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt!’

2. Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
‘Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid.’

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 2: 3, 4
3. Ik roep op aarde ‘t woord des Heeren uit.

Hij sprak tot mij: ‘Zie Ik verwek u heden.
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef Ik in uw macht.
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.’

Thema: Korinthe – deel 1



4. O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:1-17 (NBV21)
11Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, 
en van onze broeder Sostenes. 2Aan de gemeente van God in Korinte, ge-
heiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan 
allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, 
bij hen en bij ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de 
Heer Jezus Christus.4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus 
Jezus zijn genade heeft geschonken. 5Door uw eenheid met Hem bent u in 
elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het 
getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u aan 
geen enkele gave van de Geest terwijl u wacht op de verschijning van onze 
Heer Jezus Christus. 8Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid 
geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 
9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Chris-
tus, onze Heer, is trouw.
10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op 
om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken 
en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij 
namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 
12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ 
een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is Christus dan 
verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Pau-
lus dat u bent gedoopt? 14Ik dank God dat ik niemand van u – behalve dan 
Crispus en Gajus – heb gedoopt; 15niemand van u kan dus zeggen dat hij 
in mijn naam is gedoopt. 16Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten 
gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb ge-
doopt. 17Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te 
verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want 
dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.



Zingen Psalm 133:1 
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat zonen

van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

Verkondiging

Zingen Lied 103c: 1, 3, 4
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,

gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4. Snel vergaan de mensenkindren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

Gebed

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



Slotlied Opwekking 249
1. Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan.
Samen te dienen, te zien wie U bent
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.
Die nog schijnt in de nacht.

2.  Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
09-03 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw, biddag
09-03 om 19.30 uur: Ds. H.J. van Maanen, biddag
13-03 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw


