
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 6 november 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. P. Lindhout 
Organist: Jeroen van de Scheer 

Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes 
_______________________________________ 

 
Zingen voor de dienst:  Lied 186b EVLb  Wees mijn leidsman, trouwe Heer 
   Lied 297 EVLb  Hier in Uw heiligdom 
 
Welkom en mededelingen 
 
We zingen de Psalm voor deze Zondag: Psalm 85: 1 en 2 

1.Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 

en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 

2.Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
verbergt Gij steeds uw god’lijk aangezicht? 

Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 

opdat het zich in U verblijde, Heer? 
Toon ons uw heil en goedertierenheid; 

ik ben o God tot luisteren bereid. 
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 

tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 

Stil gebed  
 
Bemoediging en groet  
 
Inleidende woorden 
 
We zingen: Lied 751 

     1.De Heer verschijnt te middernacht! / Nu is nog alles stil, 
     maar zalig hij die toch reeds wacht / en Hem begroeten wil. 
 

     2.Want ook als niemand naar Hem vraagt / noch in zijn dag gelooft, 

     zijn komst wordt door geen macht vertraagd: / Hij heeft het zelf beloofd. 
 

     3.Wie waakt er als een trouwe knecht, / zijn Meester toegedaan, 
     dat als de Heer komt om zijn recht / hij voor Hem kan bestaan? 



     4.Zijn onze lampen wel gereed / en branden ze wel goed, 
     zodat, als Christus binnentreedt, / Hij waardig wordt begroet? 
 

 

     5.De Heer verschijnt te middernacht! / Nu is nog alles stil 
     Zalig, die toch geduldig wacht / en Hem begroeten wil. 
 

Gebed  
 

Schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 1 - 8 
1Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, 
die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn 
komst en heerschappij: 2Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of 
het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld 
dat het onderricht vereist. 3Want er komt een tijd dat de mensen de 
heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen 
verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de 
mond praten. 4Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar 
naar verzinsels. 5Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden 
aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je 
dienende taak vervullen.6Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, 
het moment waarop ik heenga nadert. 7Maar ik heb de goede strijd 
gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8Nu wacht mij 
de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, 
aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan 
allen die naar zijn komst hebben uitgezien. 
 

 

We zingen: Lied 801: 1, 2, 3 en 8 

     1.Door de nacht van strijd en zorgen / schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

     vol verlangen naar de morgen, / waar de hemel hen verhoort. 
 

     2.Liedren zingend vol vertrouwen / tot zij in het eeuwig licht 
     in elk ander mens aanschouwen / ’t lichten van Gods aangezicht. 
 

     3.Door de nacht leidt ons ten leven / licht dat weerlicht overal, 

     dat ons blinkend zal omgeven, / als ons God ontvangen zal. 
 

     8.Die aan kruis en graf ontheven / zullen zingen lof en prijs 
     aan den Heer van dood en leven / in zijn zalig Paradijs. 
 
Verkondiging: 
 
Wij zingen: Lied 947 

1.Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen 

en loslaat wat het leven bood, 
kom, Geest, uw zegen op mij leggen, 

verzeker mij: Gods trouw blijft groot.  



2.Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden 
wat mij het lot te dragen geeft, 

kom, Christus, kom en wis mijn tranen, 

als ik mij aan U overgeef. 
 

3.Wanneer mijn hart, tot U geheven, 
het thuis herkent, dat Gij ons biedt, 

blijf, Vader, mij met licht omgeven, 
en al mijn klagen wordt een lied. 

 
Dienst van de gebeden 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
De tafel wordt gereed gemaakt 
 
We zingen als Geloofsbelijdenis Lied 342 

     1.In God de Vader op zijn troon / geloven wij, en in de Zoon, 
     uit God geboren voor de tijd  / Hem zij de macht, de majesteit!  
 

     2.En in de Geest, die ons geleidt, / geloven wij: dat er altijd 

     een Trooster is, zacht als de wind, / een sterke moeder bij haar kind. 
 

     3.Lof zij de Vader, die ons schiep / en licht uit nacht tevoorschijn riep. 

     Lof zij de Zoon, die onze nood, / ons kruis verdroeg en onze dood.  
 

     4.Die onderging en overwon / en als de zon ten hemel klom, 
     die aan de dag treedt op zijn tijd / en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
 

     5.Lof zij de Geest die wereldwijd / ons kerk maakt: Christus toegewijd 

     tot wij, van alle kwaad bevrijd, / God zien in alle eeuwigheid.     Amen. 
 

Tafelgebed 
 

We zingen: Lied 287 EVLb  (aangepaste tekst) 

Heilig, heilig, heilig, / heilig is de Heer (2x) 
 

Hij, de ware wijnstok, / vruchten zonder tal, 

liefdevol, barmhartig, / Koning van `t heelal.    
Heilig, heilig, heilig, / heilig is de Heer (2x) 
 

Eeuwig trouw en machtig, / rakelings nabij. 

Heilig, heilig, heilig, / heilig is de Heer. 

 
Vervolg tafelgebed 
 
 

Onze Vader 
 



We zingen lied 377: 1, 2, 3 en 4 
     1.Zoals ik ben, kom ik nabij, / met niets in handen dan dat Gij 

     mij riep en zelf U gaf voor mij / o Lam van God, ik kom. 
 

     2.Zoals ik ben, met al mijn strijd, / mijn angsten en onzekerheid, 
     mijn maskers en mijn ijdelheid / o Lam van God, ik kom. 
 

     3.Zoals ik ben, verdoofd, verblind, / tast ik naar U, die mij bemint, 

     bij wie mijn ziel genezing vindt / o Lam van God, ik kom. 
 

     4.Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, / reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
     vervult, verlicht, verwarmt Gij mij / o Lam van God, ik kom. 

 
We delen brood en wijn 

 

Dankgebed 
 

We zingen: Psalm 149: 1 en 5 
     1.Halleluja! laat opgetogen / een nieuw gezang den Heer verhogen. 

     laat allen die Gods naam belijden / zich eensgezind verblijden. 

     Volk van God, loof Hem die u schiep; / Israël, dank Hem die u riep. 
     Trek, Sion, in een blijde stoet / uw Koning tegemoet. 

 
     5.Nu zal, gelijk er staat geschreven, / Gods volk in volle vrede leven. 

     De boze vijand is verslagen. / Prijs ’s Heren welbehagen! 

     Na het duister der wereldnacht / blinkt de luister van Gods geslacht. 
     Hemel en aarde stemmen saam / en prijzen ’s Heren naam. 

 
Zegen, met daarop als antwoord 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: 
13 november om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 
13 november om 16.30 uur, voorganger ds. Imko Postma (Genemuiden) 
13 november om 19.00 uur, voorganger ds. H. Engelsma (Wijnjewoude) 
 


