
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op  14 augustus 

Aanvang: 9.30 uur 
Voorganger: ds. Melania Hadnagy  
Organist: Erik Penninkhof 
Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes 

______________________________________________________ 
 

Zingen voor de dienst:  EVLb 226: 1 en 2: Heer ik kom tot U. 
Opwekking 770: Hoe wonderlijk mooi is Uw  

eeuwige naam. 
 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
 

Welkom en Afkondigingen  
 
 

Aanvangslied: Psalm 121: 1 en 2  
 

1.Ik sla mijn ogen op en zie / de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? / Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 

 

2.Uw wank'le voeten zet Hij vast, / als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! / Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israël wachter wezen. 

 
 

Stil gebed 
 
 

Votum en Groet  
 

 

Lied 216 : 1, 2 en 3                                                 
 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste, / zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, / beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, / vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, / al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
 

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, / licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, / dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 

Wetslezing                                                                         
 
 

Lied 675: 1 en 2                         
 
 

1.Geest van hierboven, leer ons geloven / Hopen, liefhebben door uw kracht 
Hemelse Vrede, deel U nu mede / Aan een wereld die U verwacht 



Wij mogen zingen van grote dingen / Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan Halleluja / Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren / Die ons is voorgegaan Halleluja. 

 
2.Wat kon ons schaden Wat van U scheiden / Liefde die ons hebt liefgehad 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden / Gij houdt ons bij de hand gevat 
Gij hebt de zege voor ons verkregen / Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
En onze Koning zijn Halleluja / Gij, onze Here, doet triomferen 
Die naar U heten en in U weten / Dat wij Gods zonen zijn Halleluja 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening  

van het Woord  
 
 

Schriftlezing: Lucas 5:1-11 
 

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen 
 

1Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het 

volk zich om Hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2zag 

Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit 

gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in een van de 

boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te 

varen; Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4Toen Hij 

was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water 

en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de 

hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het 

zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan hadden, zwom er 

zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7Ze 

gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen 

helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met 

zo veel vis dat ze bijna zonken. 8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn 

knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een 

zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de 

enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10zo verging het ook 

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon 

samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je 

mensen vangen.’ 11En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten 

ze alles achter en volgden Hem. 



Lied: 531: 1, 2 en 3 
 

1.Jezus die langs het water liep / en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten / hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij / en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven / en trouw Hem na te leven. 
 

2.Jezus die langs de straten kwam / en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen / voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij / en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven / de rijkdom van ons leven. 
 

3.Christus die door de wereld gaat / verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, / en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, / tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven / alles, het eeuwig leven. 

 

Verkondiging 
 
 

Lied: 911: 1, 2, 4 en 5 
 

1.Rots waaruit het leven welt / berg mij voor het wreed’ geweld 
laat het water met het bloed / dat Gij stort in overvloed 
als een bron van Sion zijn / die ontspringt in de woestijn 
 

2.Niet de arbeid die ik lijd, / niet mijn ijver en mijn strijd, 
niet mijn have en mijn goed / komt uw eisen tegemoet, 
ook mijn tranen en verdriet / zijn voor niets, redt Gij mij niet 
  

3.Ja, Gij zijt het die mij redt / van uw eigen strenge wet, 
van mijn eigen dwaze schuld / die Gij delgt in uw geduld, 
God die al mijn kwaad verdroeg, / uw genade is genoeg 
 

4.Wat ik in mijn handen houd / is uw kruis tot mijn behoud. 
Gij die naakten overkleedt, / die tot redding zijt gereed, 
die melaatsen rein doet zijn, / kleed mij, red mij, maak mij rein. 
  

5.Als ik eens het leven laat / en de adem mij ontgaat 
als mijn oog gebroken is / als mijn ziel gedoken is 
in de dorre doodsvallei / o Gij rots, wees mij nabij 

 
Gebeden  

 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 



Slotlied (staand): 410 HH: Zegen ons Heer: 1, 2, 3 en 4 
 

1.Zegen ons Heer, zegen ons Heer, 
U die hemel en aarde gemaakt heeft, zegen ons Heer. 
 

2.Hef uw handen op naar het heiligdom, 
en prijs de Heer, halleluja 
 

3.De Heer zegene u, de Heer zegene u, 
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, zegene u. 
 
4.Dank U Heer, dank U Heer, 
U die hemel en aarde gemaakt heeft, dank U Heer. 

 

Zegen, beaamd met lied 425 NLB  
 

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 19.00 uur, voorganger Marijke de Groot (zangdienst) 
 

Zondag 21 augustus om 9.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen 
Zondag 21 augustus om 9.30 uur, voorganger ds. J.F. Schuitemaker uit Elburg 
 


