
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 28 augustus 2022

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

Muziek: Martien van der Knijff
            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Zingen voor de dienst 
- Opw. 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
- Opw. 430 Heer, ik prijs uw grote naam 

Mededelingen

Aanvangslied Opw 121
De Here is mijn herder,
Mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
In grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
Om zijns naams wil.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
Mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
Zullen mij volgen,
Al de dagen van mijn leven;
Ik zal in het huis des Heren verblijven
Tot in lengte van dagen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen HH 49
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Zelfs al ga ik door een dal
Van diepe duisternis,
Ik vrees geen kwaad,
Want Gij zijt bij mij;
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
Voor de ogen van wie mij benauwen.

Refrein
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.



Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Wetslezing: Matteus 5: 43-48 (NBV) 

Zingen H299
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k heb Hem nodig, dag aan dag.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-20 (NBV21)
1Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, 
kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plot-
seling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde 
af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 
3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewa-
kers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De engel richtte zich tot 
de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekrui-
sigde, zoeken. 6Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals 
Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7En ga nu 
snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit 
moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” 
Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’ 8Ontzet en opgetogen verlieten ze 
het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. 9Op dat 
moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, 
grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet 
bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar 
zullen ze Mij zien.’ 11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele 
van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat 
er gebeurd was. 12Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de 
soldaten een flinke som geld te geven 13en hun op te dragen: ‘Zeg maar: 

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.



“Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk wegge-
haald terwijl wij sliepen.” 14En mocht dit de gouverneur ter ore komen, 
dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot 
blijven.’ 15Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. 
En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.
Uitzending van de leerlingen 16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar 
de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze Hem zagen wierpen ze 
zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18Jezus kwam 
dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op 
de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opge-
dragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’

Zingen HH621
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal.
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Refrein

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste.
R is van Rots en
S is van Schild
Refrein

Verkondiging

Refrein
Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot is ook 
uw heerschappij U bent
het einde voor mij.

T is van Toevlucht, 
een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Refrein



Zingen Themalied: ‘Alles andersom’ 

Gebed

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

Slotlied HH 430
1. Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
28-08 om 19.00 uur: Ds. J.C. van Oosterwijk, Wezep
04-09 om 09.30 uur: Ds. H.J. van Maanen
04-09 om 19.00 uur: Ds. C.E. Lavooij, Vaassen


