
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 09 oktober 2022

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

Muziek: Martien van der Knijff en anderen
            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Terugkomdienst zeilkamp en jongerenproject, 
uitzwaaien jongerenreis 

Zingen voor de dienst 
- ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ – LB 218: 1, 3
- ‘Als een hert dat verlangt’ – HH 16

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 91: 1, 2
1. Heil hem wien God een plaats bereidt /in zijn verheven woning:

hij overnacht in veiligheid /bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, /mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt /voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood, /Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood /is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan /zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan, / uw schild en pantser beide.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen Opw. 785
1. Ik bouw op Jezus, anders niet;

het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt,
wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus’ Naam.

2. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

Refrein
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; 
hoogste Heer!



3. Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Terugblik projecten

Zingen 886
1. Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Gebed

Kinderen naar nevendienst

Schriftlezingen: Johannes 3: 1-21 (NBV21)
Door Karlijn Maasman en Denise Naberman

31Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Niko-
demus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten 
dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp 
kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik 
verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God 
zien.’4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. 
‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer 
geboren worden?’5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand 
kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water 
en Geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit 
de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw 
geboren moeten worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn 
geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo 
is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ 
vroeg Nikodemus.10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van 
Israël bent? 11Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we 
getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis 
niet. 12Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe 
zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek?

2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.



13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die 
uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?14De Mensenzoon moet 
hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoogge-
heven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 
16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. 17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel 
over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 18Over wie 
in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem 
gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van 
Gods enige Zoon. 19Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de 
mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden 
waren slecht. 20Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat 
anders zijn daden bekend worden. 21Maar wie oprecht handelt zoekt het 
licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Gebed

Zingen Opw 389
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.

Verkondiging

Zingen Opw. 798
1. Wij zijn het volk van God,

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

2. Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
Brug + refrein

Brug
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.



Refrein
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

3.  En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
Brug + refrein

Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebed

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

Slotlied 416
1.  Ga met God en Hij zal met je zijn, /jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen./Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.  Ga met God en Hij zal met je zijn: /bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. /Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:/ in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. /Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn /tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. /Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
09-10 om 19.00 uur: Ds. G.H. Labooy
16-10 om 09.30 uur: Ds. M. Hadnagy, St. Nicolaasga
16-10 om 19.00 uur: Ds. J.D.T. Wassenaar, Hellendoorn


