
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 13 november 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. H. Engelsma 
Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

______________________________________________________ 
 

Zingen voor de dienst:  
Opwekking 640   Mijn hulp is van U, Heer 
Evangelische liedbundel 364  Heerlijk is uw naam 
 
Welkom en mededelingen 

 
Wij zingen intochtslied: Psalm 65:1 (staand) 

1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 
 

Stil gebed, Bemoediging en Groet  
 

Wij zingen: Psalm 65:2  
2 Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Wij zingen: Lied 316:1 en 4  
1 Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 



4 Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven 
 

Schriftlezing: Psalm 72:15 t/m 19 NBV 2021 
15Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, 

zonder ophouden voor hem bidden, 
hem zegen toewensen, dag aan dag. 

16 Er zal overvloed van koren zijn in het land, 
zelfs op de toppen van de bergen. 

Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. 

Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken 
als jong groen op de aarde. 

17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam 
zal voortleven zolang de zon zal schijnen. 

Dankzij hem zal men zich gezegend noemen, 
en alle volken prijzen hem gelukkig. 

18Geprezen zij God, de HEER, 
de God van Israël. 

Hij doet wonderen, Hij alleen. 

19Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. 
Moge zijn luister heel de aarde vervullen. 

Amen, amen. 
 

Wij zingen: Lied: Psalm 72:1  
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

 
Schriftlezing: II Korintiërs 1:18 t/m 22 NBV 2021 

18 Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. 19  
De Zoon van God, Jezus Christus, die wij – ikzelf en Silvanus en Timoteüs – aan u 

verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij 

belichaamt het ja. 20 In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is 
het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. 21  Het is God die u en ons 

Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, 22  heeft gewaarmerkt 
als zijn eigendom en als voorschot de Geest in ons hart gegeven heeft. 

 
 



Wij zingen: Psalm 72:7  
7 Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervult de tijd. 

Loof God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, loof de Heer. 

 
Verkondiging – Geloven ‘dat’ en geloven ‘in’ 

 
Wij zingen: Lied 868:1,2 en 5  
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Geloofsbelijdenis 

 
Wij zingen: Psalm 149:1 

1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de 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. 
 

Gebeden – dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 

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



Wij zingen slotlied: Lied 415:1 en 2 (staand) 
1 Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 
2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 
 

Uitzending en Zegen 
 

'Amen' van de gemeente: Lied 415:3  
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: 
20-10 om 10.00 uur: ds. H.J. van Maanen en ds. G.H. Labooy 

                                     Laatste zondag kerkelijk jaar 
           om 19.00 uur: ds. W.L. Dekker, Kampen 
   


