
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 5 maart 2023 

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

__________________________________________________ 
                                           2e Lijdenszondag 

 

 ‘Transvrouw, transman, wat vindt de Bijbel daarvan?’ 
                      

Zingen voor de dienst: 
Opwekking 599        ‘Nog voor dat je bestond, kende Hij je naam’ 

Lied 868:1,2 en 3     ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ 
 

 

Welkom en mededelingen  
 

Aanvangslied: Psalm 121:1 en 4 
1 Ik sla mijn ogen op en zie /  de hoge bergen aan,    

waar komt mijn hulp vandaan? / Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 

 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, / Hij maakt het kwade goed,  

Hij is het die u hoedt. / Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren,  / in eeuwigheid bewaren. 
 

Stil gebed/Bemoediging en groet 
 

Wij zingen: Lied 754 
1 Liefde Gods die elk beminnen / hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen / met uw milde overdaad. 
Jezus, een en al ontferming, / daal van uit den hoge neer 

met uw heerlijke bescherming / in ons bevend hart, o Heer. 

 
2 God almachtig boven mate, / die zo nederig verscheen, 

keer opeens terug en laat ons / nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen / met uw heiligen omhoog 

tot in 's hemels paradijzen / wij U zien van oog tot oog. 
 

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen / o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen / en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, / schrijdende van licht tot licht, 

leggend onze gouden kronen / zingend voor uw aangezicht. 
 

Geloofsbelijdenis 



 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezingen: 

Genesis 1:3-10, 26-27 en 2:18-23 (NBV21) 

3  God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en 
Hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag, de duisternis 

noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
6 God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s 

van elkaar scheidt.’ 7  God maakte het gewelf en scheidde het water onder het 
gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. 8 Hij noemde het gewelf hemel. 

Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. 
9  God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er 

droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde Hij aarde, het 

samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. 
 

26   God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; 
zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het 

vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27  God schiep de 
mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep Hij de mensen. 
 

18 De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor 

hem maken die bij hem past.’ 19  Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild 
levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke 

namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het 
heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, 

maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet de HEER God de mens 
in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben 

weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. 22  Uit de rib die Hij bij de mens 
had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en Hij bracht haar bij de 

mens. 23 Toen riep de mens uit: 

‘Dit is ze! 
Mijn eigen gebeente, 

mijn eigen vlees en bloed. 
Vrouw wordt zij genoemd, 

genomen uit een man.’ 
 

Matteüs 22:29-30 (NBV21) 
29 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, u kent de Schriften niet, en de macht 

van God evenmin! 30 Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden 

ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel. 
 

Galaten 3:27-28 (NBG1951)  
27Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 

28Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en 
vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. 



 
We zingen: Lied 767:1,3 en 4 (melodie Lied 751) 

1 De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 

als bruidegom en bruid. 
 

3 Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 

En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

 
4 Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 
Verkondiging 

 
Wij zingen: Psalm 139:1,7,8 en 9 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 
 

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 

mij in de moederschoot geweven, 

mij met uw wonderen omgeven. 
 

8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 

Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 

9 Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 

van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 

Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 



 
Dankgebed 

 
Inzameling van de gaven 

 

Wij zingen ons slotlied: Opwekking 518 
Heer u doorgrond en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor u bekend 
en waar ik ook naartoe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 
Heer, u bent altijd bij mij, / U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij / en naast mij 
en om mij heen. 
 
Heer, u bent altijd bij mij, / U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij / en naast mij 
en om mij heen, / elke dag. 
 

Heer, u doorgrond en kent mij, 
want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 

Heenzending en Zegen 
 

Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3 
3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

 

 
 

De volgende Erediensten zijn op: 

08-03 om 09.30 uur: ds. J. Wegerif, Nijverdal                Biddag                                                                           
           om 19.00 uur: Marijke de Groot                            
            


