
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 19 maart 2023 

Aanvang: 09.30 uur 

Voorganger: ds. Willemijn van Dijk - Heij 
Organist: Erik Penninkhof 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 
__________________________________________ 

 
Zingen voor de dienst:  Hemelhoog 418: ‘God wijst mij een weg’ 
               Hemelhoog 321: ‘Wees mijn verlangen’   
 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Psalm 95: 1 en 3   (staand) 

1.Steekt nu voor God de loftrompet, / Hem die ons in de vrijheid zet. 

Komt voor zijn aanschijn met verblijden. / Brengt Hem de dank van al wat leeft, 

Hem, die ons heil gegrondvest heeft. / Viert Hem, de koning der getijden. 
 

3.Komt, werpen wij ons voor den Heer / die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. / Want onze God, Hij gaat ons voor, 

Hij trekt met ons de diepte door. / Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Stil gebed  
 

Votum en Groet  
 
Zingen: lied 283 

1.In de veelheid van geluiden, / in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen / van het woord, dat ons verblijdt 
 

2.En van overal gekomen, / drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, / richten wij ons naar de zon. 
 

3.Want wij mensen op de aarde / raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde / sliepen wij ten dode toe. 
 

4.Laat uw dauw van vrede dalen / in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen / van uw goedertierenheid. 
 

5.Die ons naam voor naam wilt noemen, / al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen / en dit huis juicht met ons mee! 
 
Gebed om ontferming 
 
 

Zingen Loflied: Lied 885 

1.Groot is uw trouw, o Heer, / mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. / Ben ik ontrouw,  

Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, / dat bewijst Gij ook nu. 
  



Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, / groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij / weer betoond. 
Al wat ik nodig had, / hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, / aan mij betoond. 

  

2.Gij geeft ons vrede, / vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: / Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. / Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  Refrein:  
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het Woord  
 

Kindermoment 
 

Projectlied  ‘Bible Basics’ 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 10 (NBV21) 
1En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van 

Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van 

God, de Horeb. 2En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het 
midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het 

vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3Mozes zei: Laat ik nu naar dat 
indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 
4Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de 

doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5En Hij zei: Kom hier 
niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is 

heilige grond. 6Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, 
de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij 

was bevreesd God aan te kijken. 7De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking 

van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege 
hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8Daarom ben Ik 

neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te 
leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van 

melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, 
de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9Nu dan, zie, het geschreeuw om 

hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien 

waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. 10Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar 
de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 
 
Zingen: Lied 695 

1.Heer, raak mij aan met uw adem, / reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, / geef op uw waarheid zicht. 
 

2.Raak met uw adem mijn onrust / tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: / Gij ziet in mij uw kind. 
 

3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt / en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: / mijn tijd is in uw hand. 



4.Kom en doorstraal mijn dagen, / Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent / voor wie nu naast mij staan. 
 

5.Heer, raak ons aan met uw adem, / geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, / zegen ons met uw licht! 
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 12 - 22 (NBV21) 

Het begin van Jezus' prediking 
12Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij 
terug naar Galilea. 13Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan 
de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14opdat vervuld zou worden 
wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15Land Zebulon en 
land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van 
de volken, 16het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor 
hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 
17Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

De eerste discipelen 
18En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, 
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, 
want zij waren vissers. 19En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u 
vissers van mensen maken. 20Zij lieten meteen de netten achter en volgden 
Hem. 21Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, 
de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader 
Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 22Zij 
lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem. 
 
 

Zingen: Lied 531 

1.Jezus die langs het water liep / en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten / hun netten te verlaten, 

Hij komt misschien vandaag voorbij / en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven / en trouw Hem na te leven. 
 

2.Jezus die langs de straten kwam / en tollenaars terzijde nam: 

'k Wil in uw woning wezen / voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij / en neemt ook u terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven / de rijkdom van ons leven. 
 

3.Christus die door de wereld gaat / verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, / en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, / tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven / alles, het eeuwig leven. 
 
 

Verkondiging 
 
 



Zingen: Lied 528 1, 3, 4 en 5 

1.Omdat Hij niet ver wou zijn / is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn / heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. /  

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

3.God van God en licht van licht / aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht / aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

4.Wilt daarom elkander doen / alle goeds geduldig. 
Weest elkaar om zijnentwil / niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

5.Weest verheugd, van zorgen vrij: / God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, / wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   

 

Gebeden, (Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’) 
 

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

Zingen Slotlied: Lied 425 (staand) 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

Dankgebed 
 

Zegen met ‘Amen’ van de gemeente: 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 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
19 maart om 16.30 uur, middagdienst met ds. Imko Postma  
19 maart om 19.00 uur, voorganger ds Tiggelaar uit Nieuwleusen 
26 maart om 09.30 uur, voorganger ds. F. Slothouber 
 


