
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 25 september 2022  

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. H.J.H Pap te Vollenhove 
Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

______________________________________________________ 
  

Zingen voor de dienst: 
Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus 

Opwekking 815: Vul dit huis met Uw Glorie 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
 
Wij zingen aanvangslied: Psalm 116: 1 en 2  God heb ik lief 
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Wij zingen: Lied 1005:1,2 en 4  Zoekend naar licht hier in het duister 
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: Christus, ons licht, 
            schijn door ons heen, schijn door het duister. 
            Christus, ons licht, 
            schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein: 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
Refrein: 



 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest en opening van het Woord 

 
Evangelielezing: Exodus 3:1-8 
1  Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de 
Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo 
kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2  Daar verscheen de engel van de HEER aan 
hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand 
stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet 
verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 
Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! 
Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5  ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de 

HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6  Ik ben de 
God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb 
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom 
ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit 
Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk 
en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten. 
 
Wij zingen: Lied 650: 1 en 2  De aarde is vervuld 
1 De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 
2 Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

 
Schriftlezing: Marcus 12:18-27 
18 Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe – sadduceeën beweren dat er 
geen opstanding uit de dood is – en ze vroegen Hem: 19‘Meester, Mozes heeft ons het 
volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen 
kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor 
zijn broer.” 20Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder 
nakomelingen; 21de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder 
nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22Geen van de zeven kreeg 
nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23Wiens vrouw zal ze dan zijn bij 
de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar 
getrouwd geweest.’ 24Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent de Schriften niet en de 
macht van God evenmin. 25Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze 
niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat 
betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over 
de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de 
God van Isaak en de God van Jakob”? 27Hij is geen God van doden, maar van 
levenden; u dwaalt vreselijk!’ 



Wij zingen: Lied 650: 3 en 4  Zij daalt als vruchtbaar zaad 
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 
4 Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
Verkondiging 

 
Wij zingen: Lied 650: 6 en 7  Het zaad der goedheid Gods 
6 Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
 
7 Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Wij zingen: Psalm 116: 3 en 4  Hij is goedgunstig in gerechtigheid 
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 

4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 
  
Wij zingen het slotlied:  
Lied 248:1,2,3 en 4     De dag, door uwe gunst ontvangen 
1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
 
 



2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 
 
Heenzending en zegen 
 
(3x amen, gezongen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
02-10 om 09.30 uur   Voorganger  ds. G.H. Labooy                  Israëlzondag 
           om 19.00 uur   Voorganger  ds. W.H.B. ten Voorde 
 


