
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 19 juni 2022

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

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

Thema: Jezus en abortus
Zingen voor de dienst 
God van trouw – HH 335

Mededelingen

Aanvangslied HH 49
1. Heer, U doorgrondt en kent mij;

mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan
ik weet dat U daar bent.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Introductie thema

Zingen HH 335 
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.



Refrein
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.

Geloofsbelijdenis

Opwekking 489
1. Wij willen U ontmoeten,

U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.

    Refrein

2. Mijn Jezus, ik aanbid U,
mijn lied verhoogt uw naam,
want U bent mijn bevrijder,
de sterke rots waarop ik sta.
Uw liefde vult mijn leven,
ik ben zo rijk door U.
Mijn dank wil ik nu geven
in een liefdeslied voor U.
Refrein

Gebed

Schriftlezingen
Exodus 21:22-23
22Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere 
vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder 
geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de 
hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op 
de betaling toezien. 23Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een 
leven voor een leven,24een oog voor een oog, een tand voor een tand, een 
hand voor een hand, een voet voor een voet, 25een brandwond voor een 
brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem voor een striem.

Refrein
U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk’re nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.
En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.



Job 3: 1-4 en 11-13
1Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte.
2Hij zei: 3‘Laat de dag dat ik geboren ben vergaan,
en ook de nacht die zei: “Een jongen is verwekt.”
4Laat die dag een dag van duisternis worden,
laat God in de hemel er geen acht op slaan.
Laat die dag niet baden in het licht.

11Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven,
niet gestikt toen ik ter wereld kwam!
12Hadden knieën mij maar niet ontvangen
en borsten mij maar niet gezoogd!
13Dan zou ik nu geborgen in de aarde liggen,
dan zou ik geen zorgen hebben, ik zou slapen,

Matteus 18: 10-14
10Waak ervoor ook maar een van deze geringe mensen te verachten. 
Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk 
het gelaat van mijn hemelse Vader. 12Wat denken jullie? Als iemand hon-
derd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenen-
negentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde 
dier te zoeken? 13Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, 
over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die 
niet afgedwaald waren. 14Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: Hij wil 
niet dat een van deze geringe mensen verloren gaat.

Zingen HH420
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.

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.



Verkondiging

Zingen HH413
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.

Gebed

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

Slotlied 253   
1. De zon daalt in de zee.

De duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, 
mijn droom bij nacht.

3. Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

 

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
26-06 om 09.30 uur: Ds. Joh. van Holten uit Nunspeet
26-06 om 19.00 uur: Ds. G. de Haan, jongerendienst

2. Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.


