
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 18 september 2022

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

Muziek: Martien van der Knijff en GO(U)D
            Kosters: Herwin van Asselt en René Weever

Zingen voor de dienst 
- Met open armen – HH 707
- U maakt ons één – HH 402

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 98: 1, 2
1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere,

want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 98: 3 en 4
3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heeren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.



4. Laat alle zeeën, alle landen /Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen, /de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten, /Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, /zijn heil en zijn gerechtigheid.

Wetslezing: Jakobus 2: 1-5 + 8 

Zingen HH 383 
1. Maak mij rein voor U

als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud.
Puur goud.

2. Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
Vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon.
Heilig mij.

Gebed
Kinderen naar nevendienst
 
Schriftlezingen: Lukas 24: 13-35 (NBV21)
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een 
dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken met el-
kaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in ge-
sprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar 
hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: 
‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de eni-
ge vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd 
is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met 
Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van 
God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter 
dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat 
Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde 
dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons 
midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf 
gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er 
engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. 24Een paar van 
ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen 
hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’

Refrein
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.



25Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn 
jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten 
gezegd hebben? 26Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn 
glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schrif-
ten over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.
28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij 
verder wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat 
niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30Toen Hij met 
hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herken-
den ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze 
tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en 
de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug 
naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen 
zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon 
verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd 
was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van 
het brood.

Zingen Lied 653: 1, 2, 3
1. U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3. O Christus, ons van God gegeven, /Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, /Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis /uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging

Zingen Lied 1005: 1, 3 en 5 
1.Zoekend naar licht hier in het duister,  

zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht. Refrein

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein

Refrein
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

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.

Refrein: 
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, 
schijn door het duister.
Christus ons licht,
Schijn ook vandaag, 
hier in uw huis.



5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

Kinderen komen terug van de nevendienst

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

Zingen HH 420 
1.  Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Zegen 
(3x Amen)

De volgende Erediensten zijn op:
18-09 om 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen 
            en Henrich&Marleen Kragt, jongerendienst
25-09 om 09.30 uur: Ds. Oberink, Urk 
25-09 om 19.00 uur: Ds. H.J.H. Pap, Vollenhove

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4. Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.


