
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 23 oktober 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. J.F. Schuitemaker uit Elburg 
Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

______________________________________________________ 
  

Zingen voor de dienst:  Lied 249 OTH Vader vol van vrees en schaamte 
   Lied 344 OTH Wees stil voor het aangezicht van God 
 
Welkom  
 
Aanvangslied: Psalm 87: 1 en 4 

1.Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede. 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 

door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 

4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: “In U zijn al onze fonteinen”. 
 
Stil gebed en Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 

1.Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

3.Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Geloofsbelijdenis 



 
Zingen Lied 190: 1, 3 en 4 OTH 

1.Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 

zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

3.Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer, 

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu. 
 

4.Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht. 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12 

De rivier uit de tempel 
 

1Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik 
water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar 

het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep 

van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, 
naar beneden. 2Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen 

buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de 
rechterkant eruit sijpelen. 3Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het 

oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water 
kwam tot mijn enkels. 4Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het 

water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en 

liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5Hij mat nog 
eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon 

waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een 
ondoorwaadbare rivier. 6De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij 

liet mij terugkomen op de oever van de rivier. 7Toen ik weer terug was, zag ik 

op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8Hij zei tegen 
mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de 

Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt 



wordt het water daar zoet. 9Het zal er wemelen van levende wezens, overal 
waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in 

de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier 

stroomt komt leven. 10Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er 
zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als 

in de Grote Zee. 11Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die 
blijven vol staan met zout water. 12Aan de oevers van de rivier zullen allerlei 

vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de 
vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water 

stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de 

bladeren geneeskrachtig.’ 
 

Zingen: Gezang 326: 1, 4 en 5 

1  Een rijke schat van wijsheid / schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, / want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, / en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, / die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 
 

4.Maar wie op 't woord vertrouwen / dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, / hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij / van dienst aan vreemde machten; 

in 't woord herkennen wij / zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

 
5.O Gij die wilt ontmoeten / wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten / zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, / 't woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer', / maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer. 
 

Preek 
 
Zingen: Lied 186 OTH 

God wijst mij een weg,  

Als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 

Maakt Hij mij zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 
Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
Wijst Hij mij de weg, 

Wijst Hij mij de weg. 

 
Al moet ik door de wildernis - 

Hij leidt mij. 



Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 

Maar zijn liefde blijft bestaan 

En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 

God wijst mij een weg 
Als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 
Maakt Hij mij zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

Nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 

Wijst Hij mij de weg, 
Wijst Hij mij de weg. 

 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen het slotlied: Lied 135 OTH 

1.Er komen stromen van zegen, / dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, / vloeien tot elk die gelooft. 
 

Refrein: Stromen, stromen van zegen, / komen als plasregens neer. 
 Nu vallen drupp’len reeds neder, / zend ons die stromen, o Heer. 

 
2.Er komen stromen van zegen, / heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 

op de valleien en bergen, / zal er nieuw leven dan zijn.  Refrein: 

 
3.Er komen stromen van zegen, / zend ons die heilstroom nu neer, 

geef ons die grote verkwikking, / geef z’ ons voortdurend, o Heer.  Refrein: 

 
Zegen met 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: 
 

30-10-2022 om 09.30 uur, Voorganger  prop. Jeroen de Wind uit Zeewolde 
30-10-2022 om 19.00 uur, Voorganger ds. Martin van Dam uit IJsselmuiden 
      (jongerendienst) 
 


