
 

2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 
3.Neem en zegen alle vreugd, 

al 't geluk dat mij verheugt. 

Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 

 
6.Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 
 
Dienst der Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Jeugdwerk 
 
Wij zingen het slotlied (staande): Lied 542 

1.Goed roept de mens op weg te gaan, / zijn leven is een reis: 

'Verlaat wat gij bezit en ga / naar’t land dat Ik u wijs.' 
 

2.Het volk van God was veertig jaar / – een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, / het land van Kanaän. 
 

3.Heer, geef ons moed en doe ons gaan / uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, / een nieuwe Mozes zijn. 
 

4.Eer aan de Vader en de Zoon / en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens / belofte zijt geweest. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 

Amen, God, Uw naam ter eer! 
 
   Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
27 maart om 19.00 uur, Jongerendienst met ds. P. Brouwer  
3 april om 9.30 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 27 maart 2022 

  Aanvang: 9.30 uur  

   Voorganger: ds. W. van Dijk - Heij  

             Organist: Jeroen van de Scheer 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 

                                        Thema: ‘Dansen in je hemd’ 
 

Zingen voor de dienst:  Opw. 640: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’ 
           Opw. 710: ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen aanvangslied (staande): Lied 280: 1, 2, 3 en 4 

1.De vreugde voert ons naar dit huis / waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit / en wekt in ons het lied. 
 

2.Dit huis van hout en steen, dat lang / de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt / van wie zijn voorgegaan, 

 

3.dit huis dat alle sporen draagt / van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, / wilt Gij die voor ons zijn? 
 

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar / De hemel open gaat, 

Waar Gij ons met uw engelen troost, / Waar Gij U vinden laat? 

 
Stil gebed  
 

Votum en Groet 
 

Wij zingen: Lied 280: 5, 6 en 7 

5.Onthul ons dan uw aangezicht, / Uw naam, die mét ons gaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost, / waar Gij U vinden laat? 
 

6.Vervul ons met een nieuw verstaan / van 't woord, waarin Gij spreekt  
en reik ons zelf als leeftocht aan / het brood, dat Gij ons breekt. 

 

7.Dit huis slijt mét ons aan de tijd, / maar blijven zal de kracht  

die wie hier schuilen verder leidt / tot alles is volbracht. 
 
Gebed van verootmoediging 
 

Woord voor ons leven 
 

Wij zingen:  Lied 8a: 1, 2, 3 en 6 

1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk is / uw naam in de geschiedenis, 

op heel de aarde, wijd en zijd. / De hemel zingt uw majesteit 
 

2.Het eerste kinderlijk geluid / roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd / ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 

3.Zie ik uw sterren in de nacht, / die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind / dat Gij het kent en zo bemint. 



6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk is / uw naam in de geschiedenis, 

want op de aard’ is wijd en zijd / het mensenkind uw majesteit. 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

Moment met de kinderen  
 

Eerste lezing:  2 Samuël 6: 1 - 11 
         De ark van God overgebracht naar Jeruzalem 

1Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen; het waren er 
dertigduizend. 2Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen 

uit Baäla in Juda, de ark waaraan een bijzondere naam verbonden is: die van 
de HEER van de hemelse machten, die op de cherubs troont. 3-4Ze haalden de 

ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laadden hem 

op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen; Achio 
liep voor de ark uit. 5David en de Israëlieten speelden voor de HEER op allerlei 

muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, 
rinkelbellen en cimbalen. 6Toen ze langs de plek kwamen waar Nachon zijn 

graan dorste, gingen de ossen daar op af. Uzza stak zijn hand uit en greep de 
ark van God vast. 7De HEER ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter 

plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. 8David werd 

kwaad omdat de HEER Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres-
Uzza, en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. 9Toen werd David bang 

voor de HEER en hij vroeg zich af: Hoe kan de ark van de HEER ooit bij mij in 
Jeruzalem komen? 10Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar 

de Davidsburcht, en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een 

Gatiet. 11De ark van de HEER bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom, 
en de HEER zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. 

 
Wij zingen: Lied 589, ‘Als alles duister is’ 

Als alles duister is, / ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, / een vuur dat nooit meer dooft. 
 

Als alles duister is, / ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, / een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Tweede lezing:  2 Samuël 6: 12 t/m 19 
12Toen koning David hoorde dat de HEER Obed-Edom en zijn familie en 
bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging 

hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de 
Davidsburcht. 13Telkens als de dragers van de ark van de HEER zes passen 

gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. 14Vol overgave 
danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. 15Onder 

gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van 

de HEER de berg op. 16Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, 
stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning 

David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met 
minachting. 17De ark van de HEER werd neergezet in de tent die David ervoor 

had opgericht, en David bracht de HEER brandoffers en vredeoffers. 18Na afloop 

daarvan zegende hij het volk in de naam van de HEER van de hemelse machten. 
19Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de 

vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging 
iedereen naar huis. 

 
Wij zingen:  Lied 122 

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heeren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 

2.Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 

hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar 's Heeren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 

hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 

3.Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 

om 's Heeren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 
 
Verkondiging 
 

Wij zingen: Lied 912: 1, 2, 3 en 6 

1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 


