
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 22 mei 2022

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

     Muziek: Annemarie van den Berg 
           Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

Zingen voor de dienst 
‘Breng dank aan de Eeuwige’ – HH 548
‘U bent mijn schuilplaats’ – HH 436

Mededelingen

Aanvangslied 280: 1 en 3 
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, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 107: 1 en 2 
1. Gods goedheid houdt ons staande

zolang de wereld staat !
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Geloofsbelijdenis

2. Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, -
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.



Zingen Psalm 107: 3 en 4 
3. Zij moeten God aanbidden,

rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

4. Laat ons nu voor den HEERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:18 – 2:5
18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar 
voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19Er staat namelijk ge-
schreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de 
verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, 
waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld 
niet in dwaasheid veranderd? 21Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, 
heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot 
Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 
22De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23maar wij
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en 
voor de andere volken dwaas. 24Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden 
als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God 
is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
26Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder 
u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel 
die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27Maar wat 
in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te 
beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen 
om de sterken te beschamen;



28wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat
niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29Zo kan 
geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30Maar u bent door 
Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 
In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31op-
dat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, 
laat hij zich op de Heer beroemen.’

21Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te 
verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid 
of wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die 
over Jezus Christus – de gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn 
zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4De boodschap die ik verkondig-
de overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de 
Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar 
op de kracht van God.

Zingen Lied 313:1 
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Verkondiging

Zingen HH 177 
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven. 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam



Gebed 

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

Zingen Lied 263 
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,

de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
26-05 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy, Hemelvaartsdag
29-05 om 09.30 uur: Ds. N. Beimers, kanselruil De Bron 
29-05 om 14.30 uur: Ds. H.J. van Maanen, aangepaste dienst
29-05 om 19.00 uur: Dhr. A. Priem, jongerendienst


