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

Aanvang: 09.30 uur 

Voorganger: ds. G. Oberink, van Urk 
Organist: Frank Tanghe 

Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes 

______________________________________________________ 
Zingen voor de dienst:  NLB 314: 1 en 3:  Here Jezus om uw woord.. 
   Opwekking 429:  God wijst mij de weg… 
 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Psalm 95: 1  
1.Steek nu voor God de loftrompet, / Hem die ons in de vrijheid zet. 
Kom voor Zijn aanschijn met verblijden. / Breng Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. / Vier Hem, de koning der getijden 

 

Stil gebed, Votum en Groet 

 

Introtekst: Johannes 12: 46  
‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet 
langer in de duisternis blijft.’ 
 

Antwoord hierop: Weerklank 290: 1 en 5 
1.Woord, voor ons geschreven, door God ingegeven, 
brief aan ons gericht, wie uw boodschap lezen, 
worden onderwezen, zien Gods aangezicht. / Steeds zijt gij ons heel nabij,  
rijke onvermoede, schatten / blijkt gij te bevatten. 
 

5.Licht op onze paden, norm voor onze daden, 
lamp voor onze voet. Wil in ons ook werken, 
dagelijks ons sterken met het brood dat voedt. /Woord, geschied, word stem en lied,  
laat in lofzang heel ons leven /op u antwoord geven 

 

Gods eis: Micha 6: 8 
‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. Wat vraagt de HEERE van u anders dan 
recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.’ 
 

Antwoord hierop: Psalm 119: 1 
1.Welzalig wie de rechte wegen gaan, /wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie Zijn getuigenis verstaan, /van ganser harte zoeken naar Zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

Gods Wet: Leviticus 19:  
1 De HEERE sprak tot Mozes: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE uw God, ben heilig. 3 
Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht 
nemen. Ik ben de HEERE, uw God. 4 U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf 
geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God. 11Umag niet stelen, u mag niet 
liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen. 12 U mag geen valse eed afleggen in 
Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE. 13 U mag uw 
naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht 



bij u overblijven tot de [volgende] morgen. 14 U mag een dove niet vervloeken en vóór 
een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de 
HEERE. 15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor 
de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste 
oordelen. 16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw 
naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE. 17 U mag in uw hart uw broeder niet 
haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. 18 U 
mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw 
naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. 19 Deze inzettingen zult U bewaren, want 
wie Gods Woord bewaart en eruit leeft, zal leven. 
 

Antwoord hierop: Weerklank 296: 4 
4.Liefde is Jezus’ Ja en Amen / op al wat God gesproken heeft. 
Wet en Profeten vat Hij samen: / Gelukkig wie uit liefde leeft! 

 

Gods belofte: 2 Corinthe 5: 17 en 18 
17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is 
voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door 
Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken 
 

Antwoord hierop: Weerklank 295: 13 
13.Geef dat wij trouw Uw wet betrachten. /Gedenk ons in barmhartigheid. 
Schenk ons in Christus nieuwe krachten /tot liefdedienst uit dankbaarheid 

 

Gebed om de verlichting met Gods Heilige Geest 
 

Antwoord hierop: Lied 364 NLB: 1, 4, 5 en 6 
1.Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen, 
kom Gij tot ons, neem onze offeranden, / waarmee wij dankbaar voor U staan. 
 

4.In stil ontzag zijn wij voor U getreden. 
Wend dan Uw oor naar onze smeekgebeden, / waak met Uw ogen nacht en dag! 
 

5.Gij spreekt ons aan, Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij Uw woorden horen, / hier zijt Gij, want hier woont Uw Naam. 
 

6.O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden, 
daal neder uit Uw hoogte in ons midden! / In Uw vergeving wonen wij 

 
Thema voor de kinderen (Clip tonen)  
Kinderlied:  Hemelhoog 57 
 

Jozef zoekt zijn grote broers. /Alle tien zijn ze jaloers /op zijn jas en op zijn dromen.   
Als ze Jozef aan zien komen /wordt zijn mantel afgerukt. /Diep zit Jozef in de put. 
 

Met een slavenkaravaan  moet hij naar Egypte gaan. /Alle dromen zijn vergeten,  
heel veel kwaad wordt hem verweten. /Jozef die onschuldig is /komt in de gevangenis. 
 

Lange jaren gaan voorbij, / maar de HEER’ is hem nabij. / Nieuwe dromen worden wakker 
door de schenker en de bakker./Maar de schenker, hij vergeet /al wat Jozef voor hem deed. 
 

Farao, hoog op zijn troon,/droomt een wonderlijke droom./Daarom laat hij Jozef komen  
en dan worden alle dromen, / van de koe en korenaar / en de maan en sterren, waar. 
 

God heeft alles omgekeerd /Jozef wordt als vorst vereerd. /En het kwade valt in duigen. 
En de broers, ze moeten buigen./Zo houdt God door Jozefs hand /’t volk van Israël in stand. 



Schriftlezing: Genesis 44: 18 – 45: 3 
 

18 Juda deed een stap naar voren en zei: ‘Neemt u mij niet kwalijk, heer. U bent als de 

farao, maar sta uw dienaar alstublieft toe iets tegen u te zeggen, zonder dat u in woede 
ontsteekt. 19 U vroeg ons, heer, of wij nog een vader of een broer hadden. 20 Daarop 
vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een broer die nog jong is; hij werd 
geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven, en hij is van de kinderen van 
zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. 21 U zei ons 
toen, heer, dat we hem bij u moesten brengen, omdat u hem graag wilde zien. 22 Wij 
zeiden toen tegen u, heer: “Het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat, want 
als hij hem verlaat, betekent dat zijn vaders dood.” 23 Maar u zei tegen uw dienaren: “Als 
jullie jongste broer niet meekomt, wil ik jullie hier niet opnieuw zien.” 24 Weer thuis bij 
mijn vader vertelden wij wat u had gezegd, heer, 25 en toen onze vader ons vroeg om 
hierheen terug te gaan om weer wat voedsel te kopen, 26 zeiden wij: “Dat is onmogelijk. 

Alleen als onze jongste broer meegaat kunnen we de tocht ondernemen, want we mogen 
die man niet onder ogen komen tenzij we onze broer bij ons hebben.” 27 Maar mijn vader 
zei: “Zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. 28 De ene ging bij mij 
weg en ik ben er vast van overtuigd dat hij verscheurd is; ik heb hem tot nu toe niet 
teruggezien. 29 Als jullie nu ook de andere bij mij weghalen en er overkomt hem iets, dan 
zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen.” 30 Dus, 
heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen, aan wie hij zo verknocht is, 31 dan 
kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet bij is; door het 
verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk 
komen. 32 Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen; ik heb hem gezegd dat 
hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. 33 Staat u 
daarom alstublieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen, en dat 
hij met zijn broers terugreist. 34 Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader 
kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat mijn vader dan treft, niet kunnen aanzien.’ 1 
Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. 
‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde 
wie hij was. 2 Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden 
en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. 3 Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben 
het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze 
waren verlamd van schrik. 
 

Antwoord hierop: Psalm 80: 1 
 

1.O God van Jozef, leid ons verder, hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. / Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons Uw aanschijn, HEER’, / doe ons opstaan en help ons weer 

 

Schriftlezing: Johannes 12: 46 – 50 
 

46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de 
duisternis blijft. 47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem 
niet, want Ik ben nietgekomen om de wereld te  veroordelen, maarom de wereld zalig te 
maken. 48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem 
veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de 
laatste dag. 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden 
heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50 En 
Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij 
gezegd heeft. 
 



Zingen: Psalm 119: 40 
 

Uw woord is als een lamp, een helder licht, /een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

dat in de duisternis mijn schreden richt. / Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor Uw aangezicht, / dat ik Uw recht zal roepen van de daken. 
 

Preek:     ‘Ik ben…’ 
 

Zingen: Lied 834 NLB  
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! / God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, / naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, / een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt / en ga de weg die U behaagt. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, / dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, / van aangezicht tot aangezicht 

 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Zingen slotlied: Weerklank 177: 1, 5 en 7 
1.Jezus is mijn toeverlaat. / Hij, mijn Heiland, is het leven.  
Ik zal aan Gods wijze raad / mij blijmoedig overgeven.  
Jaagt de dood nog angsten aan, / Hij, mijn Heiland, heeft voldaan.   
                                            

5.In het stralend, hemels licht / zullen wij de Heer ontmoeten. 
Aangezicht tot aangezicht / mogen wij Hem blij begroeten. 
Wij, van alle smet ontdaan, / zullen rein voor Jezus staan. 
 

7.Kerk van God, wees zeer verheugd, / leg op Christus’ trouw u neder. 
Juich van harte, vol van vreugd: / eenmaal komt Hij tot u weder, 
die met luid bazuingeschal / ’t dodenrijk ontsluiten zal. 

 

Zegen 
 

Amenlied 425 NLB 
Vervuld van Uw zegen, gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld, die wacht op Uw woord. 
Om daar in genade, Uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
Uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
25 september om 19.00 uur, voorganger ds. H.J.H. Pap uit St. Jansklooster 
2 oktober om 09.30 uur, voorganger ds G.H. Labooy (toerustingsdienst) 
2 oktober om 19.00 uur, voorganger ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet 


