
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op zondag 4 sept. ‘22 

Aanvang:19.00 uur 

Voorganger: ds. C.E. Lavooij 
Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 

______________________________________________________ 
 

                 Thema:”Onderduik”  
 

Zingen voor de dienst:  
Gezang 170:1 en 2   Meester, men zoekt u wijd en zijd 
Gezang 355:1 en 2   Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister 
 
Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen aanvangslied: Psalm 111:1 en 3 
1 Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
de Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
3 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 
 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Wij zingen: Psalm 65:2 en 5 
2 Zalig wie door U uitverkoren / mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren / terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd / die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt / met alle overvloed. 
 
5 Gij komt het dorre land doorschrijden / met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, / uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, / Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren / waar Gij zijt voorgegaan. 
 
Gebed  
 



Schriftlezing: 1 Koningen 18:1-15 
1 Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de 

woorden: ‘Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten 
vallen.’ 2 Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in 
Samaria zo groot geworden, 3 dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze 
Obadja had groot ontzag voor de HEER. 4 Toen koningin Izebel de profeten van de 
HEER liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten 
verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. 5 Achab zei tegen Obadja: 
‘Ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, 
zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven 
af te maken.’ 6 Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening: Achab ging 
de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. 

7 Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, wierp hij zich voorover 
op de grond en vroeg: ‘Bent u het, Elia, mijn heer?’ 8 ‘Jazeker,’ antwoordde Elia. ‘Ga 
uw meester zeggen dat Elia eraan komt.’ 9 Maar Obadja protesteerde: ‘Dat zou mijn 
dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? 10 
Zo waar de HEER, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet 
naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of 
dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. 11 En nu wilt u dat ik mijn meester 
ga zeggen dat u eraan komt? 12 Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest 
van de HEER die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat 
u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste 
jeugd heb ik een groot ontzag voor de HEER. 13 Hebben ze u nooit verteld, heer, wat 
ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de HEER liet uitmoorden? Dat ik honderd 
van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en 
dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? 14 En nu wilt u dat ik mijn meester 
ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden!’ 15 Maar Elia antwoordde: ‘Zo 
waar de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij 
Achab mijn opwachting maken.’ 
 
Wij zingen: Gezang 75:2 en 5 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
5 Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
Verkondiging 
 
Wij zingen: Gezang 314:1 en 2 
1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 



Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijn is de aard. 

Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 
2 Gezanten gaan door alle landen, 
een heil'ge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het mart'laarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
 

Formulier  
 
Credo 
 
Gebed 
 
Terwijl de tafel wordt toebereid zingen wij: Hemelhoog 519 
1 Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
2 Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 

ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 
3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Nodiging 
 
Brood en wijn 
 



Lofprijzing 
 

Wij zingen: Gezang 360:2 en 3 
2 Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 

3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven  
 
Wij zingen het slotlied: Gezang 379:6 (staande) 
6  Weest Gij daag'lijks onze spijze, 
God in Jezus eeuwig goed, 
dat wij toch met alle wijze 
eten van uw vlees en bloed, 
en ons harte zo gelooft, 
dat wij eeuwig niet en sterven, 

schoon de dood dit leven rooft, 
maar een beter leven erven. 
 
Zegen  
 
'Amen' van de gemeente : Amen (3x gezongen) 
 
 
                       Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
                          Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
                                 DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
  

De volgende Erediensten zijn op: 
11-09 om 09.30 uur  Voorganger: ds. G.H. Labooy 
                 16.30 uur  Voorganger: ds. H.J. van Maanen, middagdienst 
     19.00 uur  Voorganger: ds. J.A. Wegerif, verdiepingsdienst 
 


