
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 17 juli 2022

  Aanvang: 09:30 uur
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen 

Muziek: Martien van der Knijff
            Kosters: Ron en Tineke Kalter

Zingen voor de dienst 
- Lied 868: 1, 2 en 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
- HH 37 ‘Familie’

Mededelingen

Aanvangslied 218: 1,2 en 3
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, /dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen /bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden, /dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende: /dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren, /dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren, /dank U voor muziek.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 62: 1, 3 en 4
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

3. Mijn haters sloten zich aaneen
met velen tegen mij alleen, -
hoe zou mijn val hun hart verheugen !
Zij zijn vol valsheid en verraad,
zij spreken heil, maar denken haat,
hun lust en leven is de leugen.



4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Wetslezing: Mattheüs 5:13-18

Zingen HH 88
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God / en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien. / Hallelu, halleluja.

Refrein:  Halleluja, halleluja, halleluja
  Hallelu, halleluja

2. Men kan niet leven van brood alleen, / maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. / Hallelu, halleluja.
Refrein

3. Bidt en u zal gegeven zijn, /zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan. / Hallelu, halleluja.
Refrein

Gebed
Kinderen naar nevendienst

Schriftlezingen: Genesis 27:1-29
1Toen Isaak oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat 
hij niet meer kon zien, riep hij Esau bij zich, zijn oudste zoon. ‘Mijn zoon,’ zei 
hij. ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Esau. 2Toen zei Isaak: ‘Ik ben oud en ik weet 
niet hoe lang ik nog te leven heb. 3Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker 
en je boog, ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. 4Maak dan een 
smakelijk gerecht klaar zoals ik dat het liefst heb en breng me dat te eten. 
Dan zal ik je mijn zegen geven voordat ik sterf.’
5Rebekka had gehoord wat Isaak tegen zijn zoon Esau zei, en nadat Esau 
eropuit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, 6zei ze 
tegen haar zoon Jakob: ‘Luister, ik hoorde je vader tegen je broer zeggen: 
7“Breng een stuk wild mee en maak een smakelijk gerecht voor me klaar, 
zodat ik ervan kan eten. Want ik wil je voor mijn dood zegenen met de 
HEER als getuige.” 8Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon. 9Ga naar de 
kudde en zoek twee mooie bokjes voor me uit. Dan bereid ik een gerecht 
zoals je vader dat het liefst heeft. 10Daarna breng jij ze je vader te eten, en 
dan zal hij jou voor zijn dood zegenen.’ 



11Jakob zei tegen zijn moeder Rebekka: ‘Maar mijn broer Esau is hele-
maal behaard, terwijl ik juist een gladde huid heb! 12Misschien wil vader 
me aanraken. Dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek 
over me in plaats van zegen.’ 13Maar zijn moeder zei: ‘Die vloek moet mij 
dan maar treffen, mijn zoon. Doe nu wat ik zeg en ga die bokjes voor me 
halen.’ 14Dus ging hij ze halen en bracht ze naar zijn moeder, en zij maakte 
een smakelijk gerecht klaar zoals zijn vader dat het liefst had. 15Toen pak-
te Rebekka kleren van haar oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze kon 
vinden, en die liet ze haar jongste zoon Jakob aantrekken. 16En over zijn 
handen en over zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes. 17Hierna 
overhandigde ze haar zoon Jakob het gerecht dat ze had klaargemaakt, 
met brood erbij. 18Zo ging hij naar zijn vader. ‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, mijn 
zoon,’ zei Isaak, ‘wie ben je?’ 19Jakob antwoordde zijn vader: ‘Ik ben Esau, 
uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga 
overeind zitten, eet van mijn wildbraad, en geef me dan uw zegen.’ 20‘Hoe 
heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon?’ zei Isaak. En hij antwoord-
de: ‘Doordat de HEER, uw God, alles zo gunstig voor me liet verlopen.’ 
21Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat 
ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet.’ 22Jakob kwam 
dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jakobs stem, 
dacht hij, maar het zijn Esaus handen. 23Doordat Jakobs handen even 
behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaak hem niet en 
dus zegende hij hem. 24‘Ben je echt mijn zoon Esau?’ vroeg hij nog. ‘Ja,’ 
antwoordde Jakob. 25Toen zei Isaak: ‘Zet het wildbraad dan dichter bij me, 
mijn zoon, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je mijn zegen geven.’ Jakob 
zette het dichter bij hem en Isaak at ervan. Ook bracht hij hem wijn, en 
hij dronk ervan. 26Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom dichterbij, mijn zoon, 
en kus me.’ 27Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaak zijn 
kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit:
‘De geur van mijn zoon is de geur van het veld, het veld dat de HEER 
heeft gezegend. 28God geve je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare 
aarde, een overvloed van graan en wijn. 29Volken zullen je dienen, naties 
zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, je moeders zonen bui-
gen zich voor jou.Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.’

Zingen Psalm 133: 1 en 2
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat zonen

van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.



2. Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heeren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
‘t Wordt al een tuin voor God den Heer.

Verkondiging

Zingen HH 275: 1 en 2
1. Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Gebed

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

Zingen Slotlied 1010: 1 en 3
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

Zegen 
(3x Amen)

De volgende Erediensten zijn op:
17-07 om 19.00 uur: Ds. C.E. Lavooij, Vaassen
24-07 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy
24-07 om 19.00 uur: kandidaat Marijke de Groot, IJsselmuiden

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.


