
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op woensdag 9 maart 2022

  Aanvang: 19.30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 

Muziek: Jeroen van der Scheer
            Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes

Zingen voor de dienst 
Lied 978: 1,2 en 3 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 104: 1 en 7 
1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.

Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

7. O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn,
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein.
Vol is de aarde van uw wonderwerken.
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken.
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal.
De schepen varen aan van overal.
En in de schoot der zee leggen uw handen
de leviathan spelende aan banden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 104: 8 en 10
8. Al wat er in uw grote schepping leeft

wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit G’ uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar d’ adem van uw Geest brengt hen tot leven:
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

Biddag



10. Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in den Heer verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Heere,
alles in allen zal Hij triomferen.

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 28: 1-19
281Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn ge-
boden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal 
Hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2En omdat u Hem 
gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:
3Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land.
4Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht 
van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.
5Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt.
6Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.
7De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: 
als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uit-
een.
8De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle 
arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat Hij u geeft.
9De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken 
dat aan Hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, 
na en volgt de weg die Hij wijst. 10Alle andere volken zullen opmerken dat 
u de HEERtoebehoort, en ze zullen ontzag voor u hebben.
11De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers 
overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u 
zal geven, zoals Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.
12De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw 
akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo 
zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf 
te hoeven lenen.
13De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. 
U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, als u de geboden 
van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 14Wijk dan ook op 
geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorge-
houden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren. 15Maar 
als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten,



zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen
deze vervloekingen u treffen:16Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt 
op het land.17Vervloekt is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u 
kneedt.18Vervloekt is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en 
de dracht van uw runderen, schapen en geiten.19Vervloekt zult u zijn in uw 
komen en uw gaan.

Zingen Psalm 67:1
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

Verkondiging

Zingen Psalm 103: 1 en 2 
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.

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Gebed

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



Zingen HH 367 
Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En ‘t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
13-03 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw, Bediening Heilige Doop
13-03 om 16.30 uur: Ds. H.J van Maanen, Middagdienst
13-03 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, Verdiepingsdienst


