
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 4 september 2022

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

Muziek: Martien van der Knijff
            Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

Heilig Avondmaal 
Zingen voor de dienst 
- Lied 273: 1, 2 en 4 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ 
- Lied 972: 1 en 2 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ 

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 9: 1 en 2
1. Met heel mijn hart zing ik uw eer,

prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

2. Mijn vijand, dreigend opgesteld,
ligt door uw aanblik neergeveld.
Gij zijt ten rechterstoel gestegen
om recht en onrecht af te wegen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Psalm 9: 4, 5 en 6
4. God heeft zijn rechtstoel opgericht,

zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5. Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Heere.

6. Psalmzingt Hem die in Sion woont !
Meldt alle volken hoe Hij troont:
geen arme die vergeefs zal smeken,
geen bloedschuld die Hij niet zal wreken.



Wetslezing: Matteus 6: 19-21
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg 
en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar 
vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te ste-
len. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Zingen HH 274 
Create in me a clean heart, oh God / And renew a right spirit within me 
Create in me a clean heart, oh God / And renew a right spirit within me 

Cast me not away from Thy presence, oh Lord 
And take not Thy holy spirit from me 
Restore unto me the joy of Thy salvation 
And renew a right spirit within me

Gebed
Kinderen naar nevendienst

Schriftlezingen: Genesis 37: 1-11
1Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader als vreemde-
ling gewoond had. 2Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen.
Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn 
broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen 
Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden 
vertelde hij aan hun vader door. 3Omdat Israël al oud was toen Jozef werd 
geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een 
prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4De broers 
zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jo-
zef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over.
5Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, 
kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6‘Moeten jullie nu eens horen 
wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7‘We waren op het land schoven aan het bin-
den, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie 
schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 
8Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over 
ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe 
langer hoe meer haten. 9Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn 
broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de 
zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10Toen hij dit aan zijn vader 
en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor 
een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen 
neerbuigen?’ 11Jozefs broers werden verteerd door jaloezie, maar zijn va-
der bleef nadenken over wat er gebeurd was.



Joël 3: 1-5
1Daarna zal zich dit voltrekken: 
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien;
2zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.
3Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook.
4De zon verandert in duisternis 
en de maan in bloed 
voordat de dag van de HEER komt, groot en ontzagwekkend.
5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd; 
ieder die Hij roept zal worden gered.

Verkondiging

Zingen Lied 675:1
Geest van hierboven, 
leer ons geloven,
hopen, 
liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Onderwijzing
Gebed, afgesloten met ‘Onze Vader’

Zingen Lied 23b: 1 en 4
1. De Heer is mijn Herder!

‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust. 

ondertussen klaarzetten tafel

Vredegroet, nodiging, delen van brood en wijn

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!

4. De Heer is mijn Herder!
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.



Zingen tijdens de tafels: Psalm 136: 1, 2, 12, 13
 1. Looft den Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

12.Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

Kinderen komen terug van de nevendienst na de tweede tafel

Collecte: 1e collecte Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Slotlied Opw 705 
1. Aan de maaltijd wordt het stil,

als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt:

2. 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:

Zegen
(3 x Amen)

De volgende Erediensten zijn op:
04-09 om 19.00 uur: Ds. C.E. Lavooij, (Vaassen) Heilig Avondmaal
11-09 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy
11-09 om 16.30 uur: Ds. H.J. van Maanen, Middagdienst

13. Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Refrein
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.

 2. Geeft den God der goden eer,
jubelt voor den heren Heer.
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.


