
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 21 augustus 2022

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

Muziek: GO(U)D
            Kosters: René Weever en Anne Kroes

Zingen voor de dienst 
- ‘Groot is uw trouw’ – HH 336
- ‘Jezus vol liefde’ – HH 380

Mededelingen

Aanvangslied HH 16
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 6
Hoe lang, o Heer, 
vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, 
verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, 
wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?                 x2

Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij.

Wetslezing: Johannes 13: 1-11

Refrein
Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.



Zingen HH 401 
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refrein

Gebed

Kinderen naar nevendienst

Schriftlezingen: Marcus 5:21-24, 35-43
21Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een 
grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. 22Een van de leiders van 
de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag 
viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt 
op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen 
dat ze in leven blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde 
Hem en verdrong zich om Hem heen.

35Nog voor Hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de lei-
der van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de 
meester nog lastig?’ 36Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de 
synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’



37Hij stond niemand toe om met Hem mee te gaan, behalve Petrus, Jako-
bus en Johannes, de broer van Jakobus. 38Ze kwamen bij het huis van de 
leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid ston-
den te huilen en te weeklagen. 39Hij ging naar binnen en zei tegen hen: 
‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestor-
ven, het slaapt.’ 40Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar 
buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die 
bij Hem waren de kamer binnen waar het kind lag. 41Hij pakte de hand van 
het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: 
‘Meisje, Ik zeg je, sta op!’ 42Meteen stond het meisje op en begon heen 
en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid gesla-
gen. 43Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, 
en zei dat ze haar iets te eten moesten geven.

Zingen HH 494
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Verkondiging

Zingen Opwekking 789 
1. U leert me lopen op het water

de oceaan is weids en diep
u vraagt me alles los te laten
dan bent U daar, ik twijfel niet.

Refrein: Als de golven overslaan
  dan blijf ik hopen op uw Naam
  Mijn ziel vindt rust,
  want in de storm bent u dichtbij.
  Ik ben van U, en U van mij

2. De dieptste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houd mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
Dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.



Brug:
Geest van God leer mij te lopen op de golven,
in vertrouwen u te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen,
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Refrein

Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebed

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

Zinge slotlied HH 675
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
‘t is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
21-08 om 19.00 uur: Ds. J.F. Schuitemaker, Elburg
28-08 om 09.30 uur: Ds. H.J. van Maanen, vakantiebijbelweek
28-08 om 19.00 uur: Ds. J.C. van Oosterwijk, Wezep

Refrein: 
Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.


