
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 2 oktober 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet 
Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Ron en Tineke Kalter                                                  
_____________________________________ 

Zingen voor de dienst:  Liedboek 465: 1 en 2 (Van U zijn alle dingen) 
            ELB 194: 1 en 2  (Er is een stad voor vriend en vreemde) 
 
Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Psalm 99:1 en 2 

God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.  
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem,  

die met macht gekroond / op de cherubs troont.  

Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.  
 

God, die recht gebood, / is in Sion groot;  

van zijn troon belacht / Hij der volken macht.  

Hoog en zeer geducht,  / heilig en doorlucht  
is uw naam, o Here; / laten zij die eren! 

 

Stil gebed  

 
Votum en Groet 
 
Zingen: Gezang 255: 1 en 2 

Ere zij aan God, de Vader, / Ere zij aan God, de Zoon, 
Eer de heil'ge Geest, de Trooster, / De Drie-een'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, / De Drie-een'ge in zijn troon. 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde / Ons van alle smet bevrijdt, 
Eer zij Hem die ons gekroond heeft, / Koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, / Ere zij het Lam gewijd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen:  Opwekking Lied 7 

Heer, God, U loven wij / Heer, U belijden wij 
Vader in eeuwigheid / Zingt gans heelal Uw naam 

Aarde en hemel, Heer / Zingen Uwe Naam ter eer 
Heel Uw schepping door / Eeuwig met engelenkoor 

Heilig, heilig, heilig is onze God / De Heer Ze-ebaoth 

Hemel en aarde / Zijn van Uw grootheid vol 
Hemel en aarde / Zijn van Uw grootheid vol 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
Amen 



Gebed om de opening van Gods Woord  
  
Schriftlezing: Genesis 17: 1 t/m 8 
 

1Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: 
‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een 

onberispelijk leven. 2Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel 
veel nakomelingen geven.’ 3Abram boog zich diep neer en God sprak: 4‘Ik doe 

jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5Je 

zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de 
vader van vele volken. 6Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel 

volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7Ik sluit 
een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, 

een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 
8Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je 

nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ 
 
Schriftlezing: Ezechiël 36: 16 t/m 28 
 

Omwille van mijn heilige naam 
 

16De HEER richtte zich tot mij: 17‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun 
land woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt; ik zag hoe hun 

daden even onrein waren als een vrouw die ongesteld is. 18Dus stortte ik mijn 

toorn over hen uit, vanwege al het bloed dat ze op het land hadden uitgestort, 
en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden verontreinigd. 19Ik verdreef 

hen naar vreemde volken en ze raakten verstrooid in verre landen; ik strafte 
hen zoals ze verdienden. 20Bij de volken waar ze kwamen werd mijn heilige 

naam ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de HEER, uit 

zijn land is het verbannen.” 21Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo 
door het volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam. 22Zeg 

daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, 
volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, 

die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23Ik zal mijn grote 

naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die 
volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze 

laten zien dat ik heilig ben; 24ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie 
bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. 25Ik zal zuiver 

water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al 
jullie afgoden. 26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal 

je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de 

plaats geven. 27Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn 
wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28Jullie zullen in het land wonen 

dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie 
God zijn. 
 
 



Zingen: Psalm 105: 3 en 4 

God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in 't duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
De Heer heeft Izak uitverkoren, 

aan Jakob zijn verbond bezworen, 

aan Israël zijn trouw verpand; 
Uw kind'ren breng Ik naar dit land, 

naar Kana’n dat eeuwig is 
uw toegemeten erfenis. 

 
Preek 
 
Zingen: Gezang 109: 2 en 6 (OHB) 

Nog drukt d' aard' een bange stonde, 

duisternis voert nog gebied. 
Nog doolt Israël in 't ronde, 

vraagt naar zijne Koning niet, 
maar zijn Koning vraagt naar hem! 

Kom, verdoolde, hoor zijn stem! 
 

Isrels God! Verdrukt, verdreven 

Doolt uw oude bondsvolk voort: 
Voer het, door uw macht ontheven, 

Door der vrijheid morgenpoort. 
Och, werd ook door ons aanschouwd, 

Hoe G’ uw Sion, Heer herbouwt! 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen slotlied: Opwekking Lied 334 

Heer uw licht en uw liefde schijnen, 

Waar U bent zal de nacht verdwijnen, 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons. 

Levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons! 

Schijn in mij, schijn door mij. 
 

 
 



Refrein:  
Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heilige Geest, Stort op ons uw vuur 
zend uw rivier 
laat uw heil heel de aard’ vervullen 
spreek, Heer uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid 

Door het bloed mag ik U toebehoren 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij   
 

Refrein: 
 
Staan wij oog in oog met U, o Heer 

Daalt uw stralende licht op ons neer 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven 

U volmaakt die volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij.      
 

Refrein:  
 

 
Zegen  
 
Gemeente beantwoordt met Lied 415: 3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw naam ter eer! 
 
 

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

 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
9 oktober 2022 om 09.30 uur, voorganger  ds. H.J. van Maanen 

9 oktober 2022 om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 
 
 


