
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  

Gemeente ‘De Hoeksteen’ op  14 augustus 
Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: kandidaat Marijke de Groot 
Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Rene Wever en Gert Kragt        
_______________________________________ 

 
Thema: Met God onderweg 

  

 
Zingen voor de dienst:  Opw. 429: God wijst mij een weg 
   JdH. 89 Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam 
 

 

Welkom en mededelingen 
 

 
 

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, / toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! / Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! / Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, / o schone stede, die wij groeten. 
 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! / Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, / hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! / Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, / de troon, waar David zal regeren! 

 
 

Stil gebed en Votum  
 
 

Inleiding  
 

 
Zingen: Zingende Gezegend 213 

1. Dit huis, een herberg onderweg / voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, / een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn / pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, / weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 

2. Dit huis, waarin een gastheer is / wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: / een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad / struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid, / een pleister van barmhartigheid. 
 

3. Dit huis, met liefde opgebouwd, / dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; / hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, / hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend alwie binnengaat / en hier zijn lasten liggen laat. 

 



Gebed om de Heilige Geest 
 
 

Zingen: Op Toonhoogte 231  

1.Hier in Uw heiligdom, / dicht bij de troon,  
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. / Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, / als Uw Geest ons trekt tot U. 
 

2. Rein door Uw zuiver bloed, / met zekerheid, 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn. / Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart, / op de roepstem van Uw Geest. 
 

3. Heer, ik wil horen, / Uw zachte stem, 
laat and’re stemmen in mij zwijgen. / Open mijn ogen Heer, 
opdat ik het licht, / van Uw aangezicht zal zien. 
 
 
 

Schriftlezing: Psalm 121 NBV ‘21 
 

1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.  
4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
 

5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 
 

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  
8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 
 
 
 

Zingen: Opwekking 640 (2 x) en JdH 108 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, / Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, / Die mij bij zal staan. 
 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt / U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, / Die niet sluimeren of slapen zal. 
 

Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? / U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, / U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
 

JdH 108: 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland / door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, / wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, / vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, / sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, / groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, / voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 



3. Laat door mij uw levend water / vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later / dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, / kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 
Preek 

 
Zingen: Zingende Gezegend 270: 1, 2, 4, 5 en 6 

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen, / Hij is een rots, een zon, een schild, 
een schouder om op uit te huilen, / een stem die wind en water stilt, 
 

2. de goede grond van ons vertrouwen, / een vast en veilig fundament, 
waarop de hoop een huis kan bouwen - / gezegend wie die schuilplaats kent! 
 

4. Wie weet wat ons de tijd zal leren - / hoe zal ons leven verder gaan; 
op alle paden leeuwen, beren? / Vlak voor u zal de herder staan! 
 

5. Begeef u niet op eigen wegen – / die lopen dood in een ravijn, 
maar laat zijn zorg u tot een zegen, / zijn woord de weg ten leven zijn. 
 

6. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen / uw pad niet zó als gij het wilt, 
de Heer beschut wie bij Hem schuilen, / Hij is uw rots, uw zon, uw schild 

 
Geloofsbelijdenis 
 

 
Zingen staande: Hemelhoog 359 (melodie van Psalm 118) 
 

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
2. Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdelingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 
Dankgebed 
 
 



Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen het slotlied: Gezang 459: 1, 2, 5, 7 en 8 
 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2. Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 
5. Met een lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door een Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
7. Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
8. Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan den Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 
 

 
 
Wegzending,  Zegenbede met de woorden van de reiszegen van Sint Patrick 
 
3x amen, gezongen 
  

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

Zondag 21 augustus om 09.30 uur, Voorganger ds H.J. van Maanen 
Zondag 21 augustus om 19.00 uur, Voorganger ds J.F. Schuitemaker uit Elburg 
 
 


