
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 7 augustus 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. P. Lindhout uit Dedemsvaart 
Organist: Jan Moens 

Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes 

____________________________________________________ 
Thema: ‘De nachtmerrie van een dictator’ 
  

Zingen voor de dienst:-  lied 289 NLB  ‘Heer het licht van uw liefde  schittert’ 
-  Lied 755 NL  ‘Toch overwint eens de genade’ 

 
Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen aanvangslied: Psalm 146c: 1, 2 en 3  NLB 
 

1.Alles wat adem heeft love de Here, / zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, / roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft / worde geloofd door al wat leeft. / Halleluja! Halleluja! 
 
2.Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, / zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, / niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, / roepen wij dan de Here aan. / Halleluja! Halleluja! 
 
3.Welgelukzalig is ieder te noemen, / die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, / die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, / die staat Hij bij met raad en daad. / Halleluja! Halleluja! 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en Groet 
 

Inleidende woorden 
 
Wij zingen: Psalm 86: 3 en 6 NLB 
 

3.Allen die als goden blonken / zijn bij U in 't niet gezonken. 
Niets kan bij uw werk bestaan. / Heel de wereld roept U aan. 
Alle volken komen samen, / die Gij schept en roept bij name, 
buigen voor uw zetel neer, / brengen uwen naam de eer. 
 
6.Zie, o God, de trotse bende / die mijn leven tracht te schenden, 
die in mateloos geweld / U zich niet voor ogen stelt. 
Kome, Heer, mij uw genade, / uw barmhartigheid te stade. 
Trouw zijt Gij in wat Gij doet, / Gij zijt onvoorstelbaar goed. 

 
 



Als smeekgebed zingen we lied 1008: 1,2 en 3 NLB  
 

1.Rechter in het licht verheven, / koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, / scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, / troost ons met uw tederheid. 
 

2.Hoor de bittere gebeden / om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, / hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, / wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3.Houd wat Gij hebt ondernomen, / klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen / met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, / die uw hart voor ons bewaart. 

 
Belofte van de Heer:  Jeremia 29: 11 
 

11Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen,  
niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

 
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest  
 
Schriftlezing: Daniël 2:  26 - 35, 44 en 45 
 

26De koning vroeg Daniël, die ook Beltesassar genoemd werd: ‘Kunt u me werkelijk 
vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent?’ 27Daniël antwoordde de 
koning: ‘Wijzen, bezweerders, magiërs noch waarzeggers kunnen het mysterie dat de 
koning wil begrijpen aan hem onthullen. 28Maar er is een God in de hemel die 
mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnessar laten weten wat er aan het einde 
van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u 
opkwamen, waren deze: 29Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op 
over wat er in de toekomst gebeuren zal; Hij die mysteries onthult, heeft u laten weten 
wat de toekomst zal brengen. 30Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die 
ik op alle levenden voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou 
overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. 31U, majesteit, hebt een 
visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een 
prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. 32Het 
hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn 
buik en heupen van brons, 33zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van 
leem. 34U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas 
kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze 
verbrijzelde. 35Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en 
goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er 
geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, 
werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. 
 
44Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen 
dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 



koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45precies 
zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan 
te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft 
de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en 
de uitleg betrouwbaar.’ 
  
Wij zingen: Lied 1001 NLB ‘De wijze woorden’   (mét muzieknoten op de beamer) 
 

1.De wijze woorden en het groot vertoon, / de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, / de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven / zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont / beschaamt de ogen van de sterken. 

 

2.Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: / dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,/dat dorst en honger zijn verdwenen  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, / die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, / de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

3.Wie denken durft, dat deze droom het houdt, / een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, / al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, / die zal vechten in t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt / die zal zijn ogen niet geloven. 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 4 - 10 
 

4Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door 
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap 
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In 
de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn 
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij voor u, die 
erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, 
een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te 
gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de 
grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u 
ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. 

 
We zingen: Psalm 118: 8 NLB 
 

8.De steen, dien door de tempelbouwers / veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers / ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, / door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. / Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 



Verkondiging 
 
Wij zingen: Lied 898: 1 en 2 NLB 
 

1.Een vaste burcht is onze God, / een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot / wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, / de aartsvijand staat 
geharnast in 't veld; / in list en in geweld / kan geen hem evenaren. 
 
2.Al onze macht is ijdelheid: / wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, / die God heeft uitverkoren. 
Zo gij 't nog niet wist; / Jezus Christus is 't, 
de Heer van 't heelal, / die overwinnen zal, / God zelf staat ons terzijde. 

 
Dienst der Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Wij zingen: lied 713: 3, 4 en 5 NLB 
 

3.Al leeft uw volk verschoven / Kyriëleïson, 
in 't land van vuur en oven, / in 't land van Babylon, 
al is de hemel boven / voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven / met stem en fluit en trom. 
 

4.De lier hing aan de wilgen, / misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, / aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, / halleluja, 
zoals het was voor dezen / in Galilea. 
 

5.Wij moeten Gode zingen / halleluja, 
de Heer van alle dingen / die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, / niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen / halleluja. 

 
Zegen met aansluitend lied 425 NLB: 
 

1.Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen / van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden / op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden / te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven / uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op: 
Zondag 14 augustus om 09.30 uur ,Voorganger ds. Melania Hadnagy 
Zondag 14 augustus om 19.00 uur, Voorganger kand. Marijke de Groot 


