
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 10 juli 2022

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

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

Thema: ‘de domme kerk’ – 
derde deel van de eerste brief aan Korinthe

Zingen voor de dienst 
‘Als een hert dat verlangt’ – HH 16
‘Samen in de naam van Jezus’ – HH 399: 1, 2

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 75: 1 en 2
1. U alleen, U loven wij,

U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wondren van uw hand.

2. “Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond.”

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm: 4, 5 en 6
4. Of gij oost- of westwaarts ziet,

om hulp zoekt in de woestijn,
alle grootheid is slechts schijn:
God is Rechter die gebiedt.
Hij verhoogt en Hij slaat neer
naar zijn recht, Hij is de Heer.

5. ‘t Is de Heer die in zijn hand
een beker heeft die Hij vult
in zijn heilig ongeduld,
die Hij vult tot aan de rand
met de wijn die schuimt als bloed,
bruist in volle overvloed.



6. Zelf zal Hij de schenker zijn,
de schenker zijn en Hij dwingt
elke zondaar dat hij drinkt,
drinkt de droesem van de wijn,
drinkt de toorn met bittre mond,
slurpt zijn gramschap tot de grond.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 75:7
7. God is ‘t die ik loven zal,

ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Gebed 

Schriftlezing: 1 Korinthe 2:6-17
6Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. 
Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die 
ten onder zullen gaan. 7Waar wij over spreken is Gods verborgen en gehei-
me wijsheid: vóór alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden 
delen in zijn luister. 8Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die 
wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de 
Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. 9Maar het is zoals geschreven 
staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat 
in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem 
liefheeft.’ 10Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de 
Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 11Wie is in staat de mens 
te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God 
in staat om God te kennen. 12Wij hebben niet de geest van de wereld ont-
vangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat 
God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13Daarover spreken wij, niet 
op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de 
Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14Een 
mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God 
komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, om-
dat het geestelijk moet worden beoordeeld.



15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze be-
oordelen, en zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. 16Er staat 
immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem 
zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Zingen Lied 313: 1 en 4
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.

4. Maar wie op ‘t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ‘t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Verkondiging

Zingen Lied 723: 1
1. Waar God de Heer zijn schreden zet

daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Gebed



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

Zingen Lied 753: 1, 3 en 6
1. Er is een land van louter licht

waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

3. Men ziet het veld aan d’ overkant
in groene luister staan,
als Israël ‘t beloofde land
zag over de Jordaan.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen
3x Amen

De volgende Erediensten zijn op:
17-07 om 09.30 uur :Ds. H.J.van Maanen
17-07 om 19:00 uur: Ds. C.E.Lavooij, Vaassen
24-07 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy


